
PRIJEDLOG 
 

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 

broj 150/2011, 119/2014 i 93/2016), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

 _______ 2018. godine donijela 
 

 

 

Z A K L J U Č A K  

1. Prihvaća se Prijedlog dopune Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u 

javnim službama u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava aktom 

KLASA: 110-03/18-01/27, URBROJ: 524-03-02-01/3-18-3 od 08. svibnja 2018. godine. 

2. Ovlašćuje se mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, za potpisivanje 

Dopune Temeljnog kolektivnog ugovora iz točke 1. ovoga Zaključka. 

3. Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da o ovom Zaključku izvijesti 

Pregovarački odbor sindikata. 
 

 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 
 

Zagreb, 
 

 

PREDSJEDNIK 
 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E  

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne 

novine, broj 128/17, u daljnjem tekstu: TKU) sklopljen je 7. prosinca 2017.  

Ovim kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada 

službenika i namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim 

službama, odnosno za čije se plaće i druga materijalna prava sredstva osiguravaju u državnom 

proračunu, odnosno riznici prema posebnom propisu. 

Iznos naknade za trošak prijevoza ugovoren u članku 66. TKU-a za zaposlene u javnim 

službama nije izrijekom ugovoren u neto iznosu, stoga je ta naknada, u skladu s poreznim 

propisima, oporeziva. Za razliku od zaposlenih u javnim službama, zaposleni u državnoj službi, 

slijedom članka 61. Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne 

novine, broj 112/17 i 12/18), ovo materijalno pravo ostvaruju u neto iznosu.  

 

S obzirom da je odredba o naknadi troškova prijevoza u oba kolektivna ugovora 

ugovorena identično, radi usklađivanja ovoga materijalnoga prava zaposlenih u javnim 

službama na jednaki način, kako je to uređeno i za državne službenike i namještenike, potrebno 

je odgovarajućom dopunom odredbe članka 88. TKU-a ugovoriti da je i ovo materijalno pravo 

za službenike i namještenike u javnim službama ugovoreno u neto iznosu. 

  

Sindikati koji djeluju u javnim službama i koji su zastupljeni u pregovaračkom odboru te 

su ujedno i potpisnici Temeljnog kolektivnog ugovora uputili su zahtjev za pokretanje 

pregovora o sklapanju Dopune TKU-a, a Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 04. 

svibnja 2018. godine imenovala svoj pregovarački odbor, čime su stvoreni uvjeti za pregovore o 

sklapanju Dopune Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 

službama. 

 

Svih jedanaest sindikata, potpisnika Temeljnog kolektivnog ugovora prihvatili su tekst 

Prijedloga dopune, što su potvrdili parafirajući tekst Dopune. 

 

Stoga, u cilju osiguranja ostvarivanja i očuvanja prava zaposlenih u javnim službama te 

njihovo ujednačavanje s pravima državnih službenika i namještenika, Pregovarački odbor za 

pregovore o sklapanju izmjena i dopuna TKU-a, predlaže Vladi Republike Hrvatske da prihvati 

Prijedlog dopune Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 

službama u predloženom sadržaju. 

 

Zaključkom se ujedno predlaže ovlastiti ministra rada i mirovinskoga sustava mr. sc. 

Marka Pavića za potpisivanje Dopune Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i 

namještenike u javnim te se predlaže zadužiti Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da o 

ovom Zaključku izvijesti Pregovarački odbor sindikata, kako bi se moglo pristupiti 

potpisivanju.  



 

 

 

 

 

 
 


