
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

sa sjednice Komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za 

državne službenike i namještenike, održane dana 23. listopada 2012. godine u Ministarstvu 

uprave. 

 

 

Tumačenja odredbi članka 59. Kolektivnog ugovora za državne službenike i 

namještenike  

 
 

Pitanje uz članak 59.  
Kako postupiti ako zaposlenik traži da mu se za međumjesni prijevoz isplaćuje naknada 

sukladno odredbama članka 59.st. 6. KU (0,75 kn/km), odnosno ne želi da mu se plaća karta 

za organizirani prijevoz, a to je nepovoljnije za poslodavca? 

 

Tumačenje br. 17/59 
Ako službenik traži da mu se za međumjesni prijevoz isplaćuje naknada sukladno odredbama 

članka 59.st. 6. Kolektivnog ugovora (0,75 kn/km), odnosno ne želi da mu se plaća karta za 

organizirani prijevoz, a to je nepovoljnije za poslodavca, naknada troškova prijevoza isplatit 

će mu se u visini cijene karte najpovoljnijeg organiziranog javnog prijevoza.  

 

Pitanje uz članak 59.  
Ako na istoj relaciji prometuje više prijevoznika,  službeniku i namješteniku koji stvarno 

koristi javni prijevoz se priznaje cijena mjesečne karte onog prijevoznika koji je najpovoljniji 

za poslodavca.  

Ukoliko službenik na početku godine da izjavu da će za redovit dolazak na posao i s posla 

koristiti osobni automobil ili drugo prijevozno sredstvo iako ima mogućnost koristiti javni 

prijevoz, da li će mu se visina naknade priznati u cijelom iznosu (prema izračunu) ili do visine 

cijene karte najpovoljnijeg prijevoznika? 

 

Komisija upućuje na Tumačenje broj 17/59 u vezi ovog pitanja.  

 

Pitanje uz članak 59.   
Kako će se naknada prijevoza po prijeđenom kilometru obračunavati za službenike i 

namještenike koji putuju na posao i s posla s otoka i na otoke? Nema udaljenosti prema 

planeru putovanja HAK-a. 
Da li u naknadu troškova prijevoza ulaze i troškovi mostarine, cestarine i putovanja 

trajektom? 

 

Tumačenje br. 18/59  
Službeniku i namješteniku koji nije u mogućnosti izbjeći naplatu cestarina, mostarina ili 

trajekta prilikom dolaska na posao i odlaska s posla, a na istoj relaciji ne postoji javni prijevoz 

koji je povoljniji za poslodavca, pripada naknada od 0,75 kn po prijeđenom kilometru i 

naknada stvarnih troškova mostarine, cestarine i trajekta koje dokazuje predočenjem računa 

odnosno drugog dokaza o trošku. Udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada utvrđuje 

se prema planeru Hrvatskog autokluba.  



 

Pitanje uz članak 59.  
Da li se smatra organiziranim prijevozom od strane poslodavca u smislu odredbe članka 59. 

stavka 15. Kolektivnog ugovora, ako poslodavac ima sklopljene ugovore s javnim 

prijevoznicima na redovnim prijevoznim linijama, čiji je vozni red prilagođen radnom 

vremenu zaposlenih i omogućava im redovit dolazak na posao i odlazak s posla, pri čemu je 

cijena prijevoza značajno manja od redovite cijene te prijevozne linije i plaća se u mjesečnom 

iznosu neovisno o broju zaposlenih koji koriste liniju. 
 

Tumačenje br. 19/59  
Ne smatra se prijevozom organiziranim od strane poslodavca ako poslodavac ima sklopljen 

ugovor s javnim prijevoznikom na redovnim prijevoznim linijama, bez obzira što bi vozni red 

bio prilagođen radnom vremenu zaposlenih i omogućavao im redovit dolazak na posao i 

odlazak s posla ako bi taj prijevoz mogli koristiti i drugi korisnici.  

 

Pitanje uz članak 59.  
 

Da li je Ministarstvo unutarnjih poslova dužno nadoknaditi troškove međumjesnog prijevoza 

službenicima kojima je osiguran smještaj u mjestu rada (ostvaruju pravo na naknadu 

troškova mjesnog prijevoza), koji su se ugovorom o srednjoškolskom obrazovanju obvezali 

prihvatiti raspored u bilo koju policijsku upravu i javili se na natječaj za Program 

obrazovanja zbog rada u policijskim upravama u kojima postoji potreba za popunom radnih 

mjesta policajaca, odnosno da li je ministar unutarnjih poslova ovlašten odbiti zahtjev za 

naknadu troškova prijevoza za udaljenost veću od 100 km u slučaju kad je službenicima 

osiguran smještaj u mjestu rada?  

 

Nakon rasprave Komisija zaključuje da pitanje nije vezano uz primjenu Kolektivnog 

ugovora odnosno nije u nadležnosti Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora.  

 

 

 

 

          PREDSJEDNICA KOMISIJE 

 

                    Sanda Pipunić  
 


