
ZAPISNIK 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE ZAJEDNIĈKOG POVJERENSTVA 

ZA TUMAĈENJE TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŢBENIKE I 

NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŢBAMA od 30. sijeĉnja 2013. 

 

Povjerenstvo za tumačenje TKU-a za službenike i namještenike u javnim službama u sastavu: 

1. Marko Krištof - član (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) 

2. Silvana Čolak – zamjena (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) 

3. Ljubica Đukanović – član (Ministarstvo zdravlja) 

4. Marija Pečanac – zamjena (Ministarstvo zdravlja) 

5. Saša Zelenika – član (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) 

6. Gabrijela Herceg Sarajlić - zamjena (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) 

7. Dražen Managić – član (Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske) 

8. Domagoj Rebić – zamjena (Hrvatski sindikat u djelatnika u kulturi) 

9. Krešimir Rožman – član (Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi) 

10. Antun Guljaš – zamjena (Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom 

osiguranju) 

11. Ivica Babić – član (Hrvatski liječnički sindikat) 

12.  Jadranka Ivezić – zamjena (Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi)          

                                                  

održalo je prvu konstituirajuću sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: 

 

1. Usvajanje Poslovnika o radu Povjerenstva za tumaĉenje TKU-a 

2. Izbor predsjednika Povjerenstva 

3. Razmatranje zaprimljenih upita vezano uz tumaĉenje pojedinih odredbi TKU-a 

4. Razno 

 

Ad. 1 Povjerenstvo će razmotriti postojeći Poslovnik o radu Povjerenstva za tumačenje TKU-a te 

ga na idućoj sjednici usvojiti. 

 

Ad. 2 Nastavno na činjenicu da je predsjedavanje Povjerenstvom u prethodnom sazivu i bilo u 

Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja, predsjedavanje na šest mjeseci, računajući 

od dana održavanja konstituirajuće sjednice Povjerenstva preuzima Vlada RH, a kao 

predsjedavajući je predložen je Marko Krištof iz Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. 

Zakljuĉak: Povjerenstvo jednoglasno donosi odluku o imenovanju Marka Krištofa za 

predsjedavajućeg Povjerenstvom u razdoblju od šest mjeseci raĉunajući od dana 

odrţavanja konstituirajuće sjednice Povjerenstva, dakle zakljuĉno do 30. srpnja 2013. 

godine. Za zamjenika predsjednika Povjerenstva za isto razdoblje Povjerenstvo jednoglasno 

imenuje Draţena Managića. 

 

Ad. 3  

 

Upit broj 1/67 Primjenom kojeg kolektivnog ugovora će se zaposlenicima u ustanovama kulture koje 

se financiraju iz državnog proračuna isplaćivati prijevoz uzimajući u obzir Dodatak I TKU-a (NN br. 

141/12) kojim je ugovoreno da će se materijalna prava sadržana u TKU-u (NN br. 141/12) , a koja 

sadržajno nisu dio nekog granskog kolektivnog ugovora priznati i onim službenicima i namještenicima 

u javnim službama na koje se ne primjenjuju granski kolektivni ugovori koja sadrže ta materijalna 

prava? 

Tumaĉenje broj 1/67 od 30. sijeĉnja 2013.Zaposlenici u ustanovama kulture koje se financiraju iz 

državnog proračuna ostvaruju pravo na naknadu za trošak prijevoza temeljem odredbi članka 67. 

Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12, 

nastavno: TKU). MeĎutim, sukladno članku 6. Dodatka I TKU-a (NN br. 141/12) u vezi s člankom 7. 



stavkom 3. Zakona o radu (NN br. 149/09, 61/11 i 82/12), ako je za njih to povoljnije, isti imaju pravo 

na naknadu za trošak prijevoza kako je to regulirano granskim kolektivnim ugovorima za javne službe.

  

Dodatno napominjemo, da se sukladno članku 6. Dodatka I TKU-a (NN br. 141/12) u 

djelatnostima u kojima pravo na naknadu za trošak prijevoza nije regulirano, primjenjuje pravo iz 

drugih granskih kolektivnih ugovora za javne službe u djelatnostima u kojima je regulirano pravo na 

naknadu za trošak prijevoza. 

 

Upit 1/4 Dodatka 1 Prema kojoj se osnovici obračunava jubilarna nagrada kada zaposlenik stekne 

uvjete za jubilarnu nagradu u prosincu 2012. godine, a isplata će mu se izvršiti u siječnju 2013. 

godine? 

 

Tumaĉenje br. 1/4 Dodatka 1 od 30. sijeĉnja 2013. Zaposlenik koji je ispunio uvjete za jubilarnu 

nagradu u 2012. godini, sukladno članku 69. stavku 1. TKU-a, ostvaruje pravo na jubilarnu nagradu 

prema osnovici iz stavka 2. istog članka odnosno 1800,00 kuna, neovisno o tome kada će jubilarna 

nagrada biti isplaćena. 

 

P R E D S J E D A V A J U Ć I   

 

                 Marko Krištof 

 


