
Temeljem članka 62. Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (NN 44/15 i 121/15) i članka 5. 
Poslovnika o radu Zajedničkog tijela za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog 
ugovora ugostiteljstva (dalje u tekstu: Zajedničko tijelo) na 1. sjednici Zajedničkog tijela, 
održanoj dana  17. studenoga 2015. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca u 
Rijeci, Dolac 8/II, postupajući po zahtjevu Hotela Rebro d.o.o., Zagreb, jednoglasno je 
doneseno slijedeće 
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Zahtjev Hotela Rebro d.o.o. ide  za tumačenjem KUU na način: 
 
Što znači rad u drugoj smjeni u slučaju stalnog smjenskog rada?  
 
Postupajući po predmetnom zahtjevu, zajedničko tijelo jednoglasno je odlučilo kako slijedi: 
 
Smjenskim radom smatra se rad organiziran u najmanje dvije smjene s punim dnevnim 
radnim vremenom, na način da se u jednakim ritmovima, neovisno da li se ritmovi prekidaju 
ili ne, izmjenjuje raspored rada radnika dnevno, tjedno ili u nekom drugom vremenskom 
periodu. 
 
Smjenski radnik je radnik koji tijekom jednog tjedna ili mjeseca obavlja posao u različitim 
smjenama, odnosno riječ je o radniku kojeg na istom radnom mjestu u sljedećoj neprekinutoj 
ili prekinutoj smjeni zamjenjuje drugi radnik. Pojam smjenskog radnika određuje radnika koji 
mijenja raspored rada (dnevno, tjedno, mjesečno) i koji se s prekidima ili neprekidno 
izmjenjuje s drugim radnikom na istim poslovima. 
 
Radnik koji stalno radi poslijepodne nije smjenski radnik. Isto tako smjenskim radnikom ne 
smatra se rad kada radnici izmjenjuju smjene, ali na način da nakon njihove odrađene 
smjene nitko drugi ne odrađuje sljedeću smjenu. Riječ je o organizaciji rada kod koje radnici 
rade jedan dan u jutarnjoj, a drugi dan u popodnevnoj smjeni, pri čemu u te dane na istom 
radnom mjestu ne rade radnici u suprotnim smjenama. 
 
Dodatak za rad u drugoj smjeni pripada radniku samo u slučaju ako je posao koji obavlja 
organiziran u smjenama – prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj, s time da svaka smjena traje 
puno radno vrijeme. 
 
Kod smjenskog rada na tjednoj osnovi radnik naizmjenično ili najmanje dva radna dana u 
tjednu obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni. Stoga, tjedan u kojem radnik najmanje dva 
dana radi u drugoj smjeni i tri dana u prvoj smjeni smatra se smjenskim radom na tjednoj 
osnovi te radniku u tom tjednu pripada pravo na uvećanje plaće za rad u drugoj smjeni. 
Tjedan u kojem radnik jedan dan radi u drugoj smjeni, a ostala četiri dana u prvoj smjeni ne 
smatra se smjenskim radom. 
 
 
U konkretnom slučaju iz upita koji je postavljen Zajedničkom tijelu ukoliko radnik ima ugovor 
o radu u kojemu je ugovoreno radno vrijeme od 15:00 do 23:00, budući da nema izmjene 
smjena, ne radi se o stalnom smjenskom radu i radnik nema pravo na dodatak za rad u 
drugoj smjeni. 



Predmetni radnik, ukoliko zbog organizacije rada treba odraditi jutarnju (7:00-15:00) ili noćnu 
smjenu (23:00-7:00) da bi se isto smatralo stalnim smjenskim radom na tjednoj osnovi 
potrebno je da radnik radi dva dana u tjednu u jutarnjoj odnosno noćnoj smjeni. 
 
Ovo tumačenje stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
Nenad Seifert, 
Predsjednik Zajedničkog tijela za tumačenje odredbi i  
praćenje primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva 
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