
 

 
 

Zagreb, 10.travanj 2017.g. 
 

 

Hrvatska liječnička komora, 
n/p predsjedniku dr.sc. Trpimir Goluža dr.med. 
 
Hrvatski liječnički zbor, 
n/p predsjedniku Prof.dr.sc. Željko Krznarić dr.med. 
 
Ministarstvo zdravstva,   
n/p ministru Prof.dr.sc. Milan Kujundžić dr.med.primarijus 

 

 

 

Predmet: 24-satno dežurstvo u obiteljskoj medicini 

 

Poštovani, 

U posljednjih tjedan dana, brojni kolege nas upozoravaju da se u Domu Zdravlja Zagreb-Centar počinje sa 

organizacijom 24-satnih dežurstava u kojima bi trebali raditi isključivo obiteljski liječnici. Ista tema 

provlači se i kroz društvene mreže i mailing liste. Kolege koji su bili prisutni na sastanku službe u Domu 

zdravlja, navode da rečena dežurstva počinju u noći između 15. - 16. 4. 2017. 

Kao jedna od vodećih udruga obiteljske medicine u Hrvatskoj, obraćamo Vam se kao krovnim 

institucijama u zdravstvu sa upitom:  

Ima li sustav javnog zdravstva u Hrvatskoj stvarnu, medicinsku, društvenu i ekonomsku potrebu za 24-

satnim radom obiteljskog liječnika? 

Ukoliko postoji potreba što bi bio sadržaj, opseg i metode rada obiteljskog liječnika tijekom noćnog rada? 

Bi li to bila djelatnost hitne medicine ili nešto drugo?  

Ukoliko postoji potreba, postoji li popis dijagnoza i stupnjeva hitnosti/žurnosti, koje bi takva služba 

zbrinjavala? 

Kako bi se organizacijski riješilo pitanje radnog vremena, dnevnog i tjednog odmora te noćnog rada – u 

okviru radnog prava liječnika i prava pacijenta iz Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, obzirom 

na činjenicu smjenskog rada i činjenicu obaveze rada izabranog liječnika u timu sa pacijentima koji su ga 

birali kao osobnog liječnika? 

Ukoliko postoji potreba, tko bi ju financirao i prema kojem modelu? 



Ukoliko postoji takva potreba, je li ona ista u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku kao što je u ruralnim i 

otočkim krajevima? 

Ima li sustav dovoljno ljudskih i materijalnih resursa za takav rad?  

Je li Savjet za zdravlje lokalne samouprave nezaobilazan pri planiranju novih oblika zdravstvene zaštite u 

lokalnoj zajednici? 

Daje li Ministar nužno suglasnost za svaku novu vrstu djelatnosti te novo zapošljavanje u javno 

zdravstvenoj ustanovi? 

Koje tijelo državne ili lokalne samouprave, sukladno postojećim pravnim propisima (Zakon o 

zdravstvenoj zaštiti, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva, Pravilnik o rasporedu radnog vremena u 

javno zdravstvenim ustanovama), donosi odluku o provođenju 24h dežurstva u obiteljskoj medicini te 

kako se takvo dežurstvo definira, organizira, financira, ugovara sa HZZO-om, i nadzire? 

Budući da je zavladala nesigurnost i nemir među kolegama na terenu zbog nastalog dojma stihijskog 

upravljanja ljudskim i materijalnim resursima te u ozračju kadrovske devastacije u obiteljskoj medicini i 

urušavanja strukture zdravstvene zaštite, molimo mišljenje i savjet Vaših stručnih i pravnih službi u 

pogledu hodograma pri uvođenju novih oblika zdravstvene usluge u sustav javnog zdravstva te naputak 

udrugama i poslodavcima u PZZ u pogledu stručnog sadržaja opsega i metoda rada obiteljskog liječnika 

tijekom 24h rada, a sukladno pozitivnim odredbama Kolektivnog ugovora i Pravilnika o rasporedu radnog 

vremena. 

Što učiniti ukoliko se pravila ne poštuju? 

Kao udruga obiteljske medicine slobodni smo iznijeti svoj stav: 

24-satna dežurstva nisu sastavni dio struke obiteljske medicine; sadržajem, oblikom i metodama rada 

OM danas u RH pruža 16-satnu dnevnu skrb pacijentima sa akutnim i kroničnim bolestima te rješava 

zdravstvene zahtjeve i potrebe najšireg spektra. Radom u posebnim dežurstvima subotom poslijepodne 

te nedjeljom i blagdanom liječnici obiteljske medicine pružaju dostupnu i neposrednu zdravstvenu zaštitu 

iz spektra svoje djelatnosti. 

U obiteljskoj medicini nedostaje više od 200 timova u mreži javnog zdravstva, a zdravstveni kadar čine 

80% žene, prosječne dobi 51 godinu. Specijalisti obiteljske medicine čine 49%, a liječnici opće medicine 

51% ukupne populacije obiteljskih liječnika. 

Hitnu medicinu pomoć pruža djelatnost HMP koja je organizirana kroz državne i županijske Zavode za 

hitnu medicinsku pomoć. 

U državi nije proglašeno izvanredno stanje. 

Ukoliko je od društvenog značaja, a medicinski neophodno i ekonomski moguće, pružiti zdravstvenu 

zaštitu pučanstvu iznad standarda kroz posebna i 24 h dežurstva opće medicine tijekom 7 dana u tjednu, 

spremni smo u istom sudjelovati uz poštivanje sljedećih ključnih kriterija: 

- poštivanje zakonske procedure i postojećih pravnih okvira u odlučivanju i organizaciji, 



- spomenuta dežurstva moraju se jasno stručno definirati (kadrovski, normativno, prostorno, te u 
pogledu opreme, opsega i sadržaja poslova), 

- dobrovoljnost sudjelovanja 

- rad prema pojedinačnom, dobro razrađenom i stimulirajućem Ugovoru o djelu 

- otvoreni i transparentni natječaj za sve liječnike sa važećom licencom za samostalan rad. 

 

Molimo Vaš žuran odgovor! 

 

Predsjednica KoHOM-a 
Vikica Krolo, dr. med.  
Liječnica obiteljske medicine  

 

 

 

 

Na znanje: 

Savjetnica za PZZ Predsjednika HLK, Meri Margreitner dr.med. 

Služba općih, kadrovskih I administrativnih poslova HLK – voditelj službe Mijo Karaula dipl iur. 

Predsjednik Povjerenstva za PZZ HLK, Dragan Soldo dr. med. spec. obit. med. 

Predsjednik Povjerenstva za PZZ HLZ, mr.sc. Petar Lozo dr. med. spec ginekologije i opstetricije 

Predstojnica gradskog ureda za zdravstvo grada Zagreba, Prof.dr.sc. Mirna Šitum 

 
 

 
 
 
 
 



U privitku: izvadci iz relevantnih Zakona i Pravilnika 

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih 

zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA 

78 

Na temelju članka 162. stavka 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08., 71/10., 

139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 82/13. i 159/13.) uz prethodno mišljenje nadležnih komora 

ministar zdravlja donosi 

PRAVILNIK 

O POČETKU, ZAVRŠETKU I RASPOREDU RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH 

ZDRAVSTVENIH RADNIKA U MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE 

Članak 1. 

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se početak, završetak i raspored radnog vremena zdravstvenih ustanova i 

privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe. 

(2) Svi oblici rada koje radnik obavlja moraju biti evidentirani u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu 

vođenja evidencije o radnicima. 

Članak 2. 

(1) Raspored radnog vremena, a posebno početak i završetak radnog vremena utvrđuje općim aktom 

zdravstvena ustanova u skladu s ovim Pravilnikom i drugim propisima, vodeći računa o djelatnosti 

ustanove, procesu rada u pojedinim njezinim dijelovima, godišnjem dobu te potrebama osiguranih osoba 

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) uz poštivanje načela 

kontinuiranosti, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite. 

(2) Početak i završetak radnog vremena u pojedinim dijelovima zdravstvene ustanove kao i preraspodjelu 

radnog vremena kada se za to ukaže potreba određuje ravnatelj zdravstvene ustanove. 

Članak 3. 

Zdravstvene ustanove obvezne su pružati zdravstvenu zaštitu radom u jednoj, dvije ili više smjena, 

pomakom radnog vremena, u turnusima, pripravnošću, dežurstvom i radom po pozivu. 

Članak 4. 

(1) Raspored radnog vremena od 40 sati tjedno, odnosno odgovarajućeg ukupnog mjesečnog fonda sati u 

zdravstvenim ustanovama mora biti utvrđen tako da osigurava dostupnost zdravstvene zaštite osiguranim 

osobama Zavoda tijekom svih dana u tjednu. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite ne mora se osigurati 

redoviti rad nedjeljom i blagdanom ako je zdravstvena zaštita osigurana u okviru djelatnosti hitne medicine. 

Članak 5. 



Prilikom utvrđivanja rasporeda radnog vremena, osim dežurstava i pripravnosti u određenim zdravstvenim 

ustanovama, ravnatelj zdravstvene ustanove treba uzeti u obzir i strukturu stanovništva s obzirom na dob, 

spol, vrstu zaposlenja i pobol, prometne i zemljopisne značajke područja te osobitosti sezonskog povećanja 

broja stanovništva. 

Članak 6. 

(1) U djelatnosti primarne zdravstvene zaštite redoviti rad ordinacija organizira se svakim radnim danom 

u tjednu, a subotom mora redovito raditi najmanje jedna četvrtina od ukupnog broja ordinacija svake 

pojedine struke primarne zdravstvene zaštite (opće/obiteljske medicine, dentalne medicine, zdravstvene 

zaštite žena i zdravstvene zaštite djece predškolske dobi). Rad subotom ulazi u tjednu normu od 40 

radnih sati odnosno u ukupni mjesečni fond radnih sati, a organizira se preraspodjelom redovitog radnog 

vremena u tijeku jednog mjeseca. 

(2) Za vrijeme korištenja dana tjednog odmora, bolovanja ili edukacije, ako taj dan pada na radni dan, 

bolesnika preuzima drugi zdravstveni radnik prema rasporedu naznačenom na vratima svake ordinacije. 

Članak 7. 

(1) U ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u kojima rade radnici koji ne obavljaju kućne posjete, 

norma od 40 sati tjedno, odnosno ukupni mjesečni fond radnih sati odrađuje se tako da rad kroz cijelu 

godinu počinje u 7.00 sati i završava u 14.30 sati u prijepodnevnoj smjeni. Poslijepodnevna smjena počinje 

radom u 13.00 sati i završava u 20.30 sati. Ako u istoj ordinaciji rade dva tima, tada poslijepodnevna smjena 

započinje u 13.30 sati i završava u 21.00 sat. Vrijeme od 13.30 do 14.30 sati služi za završetak rada 

prijepodnevne smjene i pripremu rada poslijepodnevne smjene. 

(2) Rad u smjenama organizira se u pravilu svakodnevnom izmjenom po načelu izmjene parnih i neparnih 

datuma u mjesecu. Ako u ordinaciji radi liječnički tim sam, tada je obvezan organizirati rad prema odredbi 

stavka 1. ovoga članka s obvezom da najmanje dva radna dana u tjednu radi u poslijepodnevnoj smjeni. 

(3) Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda radnih sati preraspodjeljuje se na rad subotama 

prema odredbi članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika. 

Članak 8. 

(1) U ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u kojima radnici osim rada u ordinaciji obavljaju i kućne 

posjete, kroz cijelu godinu radno vrijeme u ordinaciji počinje u 7.00 sati i završava u 13.30 sati u 

prijepodnevnoj smjeni. Kućne posjete obavljaju se od 13.30 sati do 14.30 sati. U poslijepodnevnoj smjeni 

radno vrijeme u ordinaciji počinje u 13.00 sati i završava u 19.30 sati. Kućne posjete obavljaju se od 19.30 

sati do 20.30 sati. Ako u istoj ordinaciji rade dva tima, tada vrijeme od 13.00 do 13.30 sati služi za 

završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada poslijepodnevne smjene. 

(2) Rad u smjenama organizira se u pravilu svakodnevnom izmjenom po načelu izmjene parnih i neparnih 

datuma u mjesecu. Ako u ordinaciji radi liječnički tim sam, tada je dužan organizirati rad prema odredbi 

stavka 1. ovoga članka s obvezom da najmanje dva radna dana u tjednu radi u poslijepodnevnoj smjeni. 

(3) Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema 

odredbi članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika. 

Članak 10. 



(1) Radno vrijeme u specijalističkim ordinacijama u domovima zdravlja kao i u jedinicama u kojima se 

obavlja fizikalna terapija i drugi oblici rehabilitacije i medicinsko-biokemijskom laboratoriju mora se 

organizirati sukladno članku 7. ovoga Pravilnika. 

(2) Radno vrijeme u drugim službama domova zdravlja mora se organizirati tako da se prilagodi 

potrebama ostalih službi doma zdravlja i stanovništva. U ovim službama potrebno je preraspodjelom 

radnog vremena održavati subotama barem najnužniji dio aktivnosti. 

Članak 11. 

(1) Radno vrijeme u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite koje su u mreži javne zdravstvene službe, 

kao i u ordinacijama domova zdravlja u kojima je ugovoren zakup na temelju Pravilnika o uvjetima za 

davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine« broj 

6/96., 29/97., 1/98., 45/99., 121/99., 112/00., 87/02., 150/02. i 7/03.), osim ordinacija medicine rada i 

Pravilnika o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih 

ustanova (»Narodne novine« broj 80/07.) mora biti organizirano najmanje kao radno vrijeme iz članka 7. i 8. 

ovoga Pravilnika. 

(2) Zdravstveni radnici zaposlenici doma zdravlja obvezni su sudjelovati u provođenju hitne medicine, 

dežurstvu i pripravnosti ako je, na temelju ugovora o poslovnoj suradnji sa zavodom za hitnu medicinu 

jedinice područne (regionalne) samouprave, ugovara dom zdravlja. Privatni zdravstveni radnici koji 

obavljaju djelatnost na temelju koncesije sudjeluju u provođenju hitne medicine temeljem ugovora o 

poslovnoj suradnji sa zavodom za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave. 

(3) Ravnatelj doma zdravlja obvezan je organizirati radno vrijeme ustanove sukladno potrebama 

organizacije djelatnosti hitne medicine iz stavka 1. i 2. ovoga članka. 

Članak 12. 

Rad u ljekarnama organizira se od ponedjeljka do petka s početkom u 7.00 sati i završetkom u 20.00 sati, a 

subotom od 7.30 sati i završetkom u 15.00 sati. 

Članak 14. 

(1) Ravnatelj zdravstvene ustanove utvrđuje potrebu za dežurstvom i pripravnošću radnika prema 

kriterijima osiguravanja pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno potrebe zbrinjavanja životno 

ugrožavajućih stanja, pri čemu se uzima u obzir kategorija zdravstvene ustanove, vrsta djelatnosti i 

raspoloživi kapaciteti zdravstvene ustanove. 

(2) Pripravnost je vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova, 

ako se ukaže takva potreba pri čemu se radnik ne nalazi na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju niti na 

drugom mjestu koje je odredio poslodavac. Radnik koji je u pripravnosti obvezan je odazvati se na poziv 

poslodavca bez odgode i doći na radno mjesto najkasnije u roku od jednog sata. 

(3) Radnik nadslužbe koji zahtjeva pozivanje na rad radnika koji je u pripravnosti, za potrebu njegova 

dolaska iz pripravnosti na radno mjesto odgovara pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću. 

(4) Podaci o broju pripravnosti po radniku kao i o broju dolazaka na rad iz pripravnosti moraju se voditi u 

posebnoj evidenciji na obrascu koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

Evidencija mora sadržavati razlog svakog pojedinačnog poziva na rad, ime i prezime radnika nadslužbe koji 

je zahtijevao pozivanje radnika na rad te vrijeme provedeno na radnom mjestu po pozivu poslodavca. 



(5) Ravnatelj zdravstvene ustanove upravnom vijeću podnosi kvartalna izvješća, najkasnije 15 dana nakon 

isteka prethodnog kvartala, o pripravnostima po radniku na obrascu izvješća koji se nalazi u Prilogu II. ovoga 

Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Izvješće mora sadržavati broj pripravnosti, broj dolazaka na radno 

mjesto, broj provedenih sati na radnom mjestu, razlog dolaska na radno mjesto te ime i prezime radnika 

nadslužbe, koji je zahtijevao pozivanje radnika na rad u vrijeme pripravnosti. 

Članak 15. 

Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika, u slučaju nastupa posebnih okolnosti koje nalažu drukčiji raspored 

radnog vremena zdravstvenih ustanova ili radnika, ministar nadležan za zdravlje može odrediti i drukčiji 

početak i završetak radnog vremena, kao i drukčiju preraspodjelu radnog vremena, do isteka posebnih 

okolnosti. 

Članak 16. 

Bolnička zdravstvena ustanova može utvrditi i drukčiji raspored radnog vremena uz prethodnu suglasnost 

ministra nadležnog za zdravlje. 

Članak 17. 

(1) Obavijest o početku i završetku radnog vremena pojedinih ustanova, ustrojstvenih jedinica ustanova i 

ordinacija mora biti vidljivo i čitko označena na ulaznim vratima ustanove, odnosno ordinacije. 

(2) Voditelj ustrojstvene jedinice i ravnatelj ustanove odgovorni su za vođenje evidencije o radnom 

vremenu i za pridržavanje utvrđenog radnog vremena. 

Članak 18. 

Nepoštivanje utvrđenog radnog vremena predstavlja težu povredu radne dužnosti zdravstvenih radnika. 

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 

 

Radni tjedan 

 

Članak 30. 

Puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno. 

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je na pet dana u tjednu, u pravilu od ponedjeljka do petka. 

Za organizaciju rada u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja odgovoran je poslodavac. 

Poslodavac je dužan organizirati rad na način da radnik odradi najmanje ugovoreni puni mjesečni fond 

radnih sati. 

U djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja nema dvokratnog radnog vremena. 

Za posebne poslove koji se obavljaju u smjenskom radu ili poslove koji zahtijevaju drukčiji raspored 

dnevnog, odnosno tjednog radnog vremena poslodavac može odrediti drukčiji dnevni ili tjedni raspored, a u 

skladu s pravilnikom o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koji donosi ministar nadležan za 

zdravlje, u okviru petodnevnoga radnog tjedna. 

 

U slučaju preraspodjele radnog vremena i rasporeda radnog vremena u smjenama, turnusu i dežurstvu, 

radno vrijeme svodi se na prosječno puno radno vrijeme na razini mjeseca. Tjedni odmor 



 

Članak 34. 

Radnik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno. 

Dani tjednog odmora u pravilu su subota i nedjelja. 

Ako radnik radi na dan tjednog odmora osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg 

tjedna. 

Ako se tjedni odmor radi potrebe posla ne može koristiti na način iz stavka 3. ovoga članka, može se koristiti 

naknadno prema odluci poslodavca. 

Radniku se u svakom slučaju mora osigurati korištenje tjednog odmora nakon 14 dana neprekidnog rada.  

Plaća 

 

Članak 47. 

Plaću radnika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. 

Osnovnu plaću radnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i 

osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Dodaci na osnovnu plaću su: stimulacija, dodaci za posebne uvjete rada, dodaci i uvećanja plaća.  

 

Plaća na temelju prihoda ostvarenog na tržištu 

 

Članak 48. 

Poslodavac koji izvan sredstava Zavoda i proračuna ostvaruje i prihode pružajući svoje usluge na tržištu, 

može radnicima, u slučaju pozitivnog financijskog poslovanja, povećati plaće prema osnovama i mjerilima 

utvrđenim općim aktom poslodavca sukladno posebnom propisu a uz prethodnu suglasnost ministarstva.  

 

Članak 51. 

Osnovna plaća radniku uvećat će se: 

– za rad noću 40% 

– za rad subotom 25 % 

– za rad nedjeljom 35 % 

– za prekovremeni rad 50% 

– za rad u drugoj smjeni 10%, ako radnik radi u smjenskom radu ili u turnusima. 

Smjenski rad je svakodnevni rad radnika prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca koji radnik obavlja 

u prijepodnevnom (prva smjena), poslijepodnevnom (druga smjena) ili noćnom dijelu dana (treća smjena) 

tijekom mjeseca. 

Smjenski rad je i rad radnika koji mijenja smjene ili obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni tijekom jednog 

mjeseca. 

Smjenski rad je i rad radnika koji naizmjenično ili najmanje dva radna dana u tjednu, odnosno tjedan dana u 

mjesecu obavlja rad u drugoj smjeni. 

Radom u turnusu smatra se rad radnika prema utvrđenom rasporedu radnog vremena poslodavca koji 

radnik obavlja naizmjenično tijekom tjedna ili mjeseca po 12 sati dnevno u ciklusima 12 – 24 – 12 – 48. 

Uvećanje plaće iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka utvrđuje se za efektivno odrađene sate u drugoj 

smjeni, odnosno od 14 do 22 sata. 



Noćni rad je u pravilu rad radnika u vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana. 

Za rad u dane blagdana, neradnih dana utvrđenih zakonom i rad na dan Uskrsa, radnik ima pravo na plaću 

uvećanu za 150%. 

Prekovremenim radom smatra se svaki sat rada duži od predviđenog rada utvrđenog dnevnim rasporedom 

rada, kao i svaki sat rada duži od redovnog mjesečnog fonda radnih sati. 

Redovni mjesečni fond radnih sati su sati koje radnik treba odraditi u tekućem mjesecu na bazi 40-satnog 

radnog tjedna. Mjesečni fond radnih sati tvori umnožak radnih dana u tekućem mjesecu s 8 sati. 

Poslodavac je obvezan svakom radniku platiti prekovremeni rad. Ako radnik to želi, poslodavac će na njegov 

pisani zahtjev umjesto uvećanja plaće po osnovi prekovremenog rada iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka 

odobriti korištenje slobodnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat 

prekovremenog rada = 1 sat i 30 minuta za utvrđivanje ukupnog broja sati i slobodnih dana), sukladno 

mogućnostima organizacije rada. 

Dodaci iz stavka 1. i 8. ovoga članka međusobno se ne isključuju.  

 

Dežurstvo 

 

Članak 53. 

Dežurstvo je oblik rada kada radnik mora biti nazočan u zdravstvenoj ustanovi nakon redovitoga radnog 

vremena ustanove, odnosno vrijeme u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama 

poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac. 

Vrijeme koje radnik provede u dežurstvu smatra se radnim vremenom. Primopredaja službe nakon 

dežurstva mora biti unutar 30 minuta po prestanku dežurstva, koje vrijeme se ne računa u radno vrijeme. 

Ukoliko je dežurstvo određeno unutar redovnog mjesečnog fonda radnih sati, vrijeme provedeno u 

dežurstvu plaća se kao redovan rad. 

Vrijeme provedeno u dežurstvu iznad mjesečnog fonda radnih sati plaća se kao prekovremeni rad. 

Za radnike kojima je u koeficijentu složenosti poslova sadržan položajni dodatak ili taj dodatak ostvaruju 

temeljem odredbi ovoga Ugovora, plaća za vrijeme dežurstva iznad redovnog mjesečnog fonda radnih sati 

obračunava se u odnosu na osnovnu plaću radnog mjesta na kojem radnik dežura.  

 

Uvećanje plaće s osnova posebnih uvjeta rada 

 

Članak 57. 

Radniku u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja na pojedinim radnim mjestima i poslovima kod 

kojih postoje posebni uvjeti rada pripada pravo na dodatak na plaću. 

Osnovna plaća uvećat će se radnicima na sljedećim radnim mjestima i poslovima:  

POPIS RADNIH MJESTA I POSLOVA ZDRAVSTVENIH I NEZDRAVSTVENIH RADNIKA KOJI IMAJU PRAVO NA 

DODATAK 

Radna mjesta II, III i IV vrste  

2. -Zdravstveni radnik u hitnom prijemu na mjestima gdje nije osiguran OHBP – 20 % uvećanje plaće 

 



ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 

Članak 9. 

Jedinica područne (regionalne) samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području 
zdravstvene zaštite tako da: 

– osigurava popunjavanje mreže javne zdravstvene službe na svom području, 

– organizira rad ustanova čiji je osnivač, 

– koordinira rad svih pravnih i fizičkih osoba koje na području jedinice područne (regionalne) samouprave 
obavljaju zdravstvenu djelatnost, 

– sukladno mreži javne zdravstvene službe daje koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na svom 
području, 

– sukladno planu zdravstvene zaštite Republike Hrvatske donosi plan zdravstvene zaštite za područje 
jedinice područne (regionalne) samouprave, 

– za područje jedinice područne (regionalne) samouprave donosi jednogodišnje i trogodišnje planove 
promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti, 

– organizira i provodi javnozdravstvene mjere sukladno planovima iz podstavka 5. i 6. ovoga stavka, 

– organizira provedbu postupaka objedinjene javne nabave za zdravstvene ustanove čiji je osnivač, 

– u suradnji s ministarstvom nadležnim za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministarstvo) i Hrvatskim 
zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) osigurava provođenje specifičnih mjera te 
pružanje zdravstvene zaštite na otocima, rijetko naseljenim i nerazvijenim područjima. 

U ostvarivanju svojih prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite jedinica područne 
(regionalne) samouprave osigurava sredstva za: 

– provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno- 
-ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti na svom području, 

– provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode 
za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi, ispitivanje buke i ispitivanje 
onečišćenja tla te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji, od interesa za jedinicu područne (regionalne) 
samouprave, sukladno programu mjera iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona, 

– hitnu medicinu na svojem području, ako to ne osigurava Republika Hrvatska, 

– organizaciju i rad mrtvozorničke službe. 

Županije i gradovi osiguravaju sredstva za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 
zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te 
informatizaciju zdravstvene djelatnosti, sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne 
zdravstvene službe kao i za pokriće gubitaka zdravstvenih ustanova čiji su osnivač. 

Odluku o mjerilima za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće 
održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti iz stavka 3. ovoga članka, koja će biti temelj za 
planiranje potpora iz državnog proračuna, jednom godišnje donosi Vlada Republike Hrvatske. 

Jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave može osigurati sredstva za 
zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim 
osiguranjem. 



Ugovorom između jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno jedinice lokalne samouprave, 
turističke zajednice i zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili 
privatnoga zdravstvenog radnika uređuje se organiziranje i financiranje provođenja mjera zdravstvene 
zaštite za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite za vrijeme turističke sezone. 

Ugovorom između pravne ili fizičke osobe koja obavlja turističku djelatnost i zdravstvene ustanove, 
trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno privatnog zdravstvenog radnika uređuje 
se organiziranje i financiranje provođenja mjera zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima. 

Članak 10. 

U cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite na svom području 
jedinica područne (regionalne) samouprave osniva Savjet za zdravlje. 

Broj članova Savjeta za zdravlje određuje se statutom jedinice područne (regionalne) samouprave. 

Sastav Savjeta za zdravlje treba osigurati sudjelovanje predstavnika lokalne samouprave, 
komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata te sindikata i 
poslodavaca u zdravstvu u planiranju i evaluaciji zdravstvene zaštite na području jedinice područne 

(regionalne) samouprave. Radi ostvarivanja zadaća iz stavka 3. ovoga članka 
Savjet za zdravlje daje mišljenje na prijedlog plana zdravstvene zaštite za 
područje jedinice područne (regionalne) samouprave te predlaže mjere za 
ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u jedinici 
područne (regionalne) samouprave. 


