
Prijedlog 

 

 

 

 

 

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

novine, broj 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

__________2018. godine donijela  

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

 

 1. Prihvaća se Nacrt kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog 

osiguranja, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo zdravstva  aktom,  klase: 022-03/18-07/03,  

urbroja: 534-01/8-18-2, od  6. ožujka  2018. godine. 

 

 2. Ovlašćuje se prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ministar zdravstva, za 

potpisivanje Kolektivnog ugovora iz točke 1. ovoga Zaključka. 

 

 3. Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da o ovom Zaključku izvijesti 

Pregovarački odbor sindikata. 

 

 

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

 

Zagreb,  

 

 

 PREDSJEDNIK 

 

 

 mr.sc. Andrej Plenković 
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OBRAZLOŽENJE 

 

 

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“, br. 

143/13 – Dodatak I., 96/15), zaključen je 2. prosinca 2013. godine na vrijeme od četiri 

godine. U njemu sadržana pravna pravila produženo su se primjenjivala tri mjeseca nakon 

njegova isteka, tj. do 2. ožujka 2018. godine. 

 

Pregovori za sklapanje novoga kolektivnog ugovora započeli su 14. veljače 2018. godine. 

Ukupno su održana četiri sastanka pregovaračkih odbora te su 5. ožujka Nacrt kolektivnog 

ugovora parafirale Vladina i Sindikalna strana. U kolektivnom pregovaranju sa strane 

pregovaračkog odbora sindikata sudjelovali su reprezentativni sindikati: Hrvatski strukovni 

sindikat medicinskih sestara-medicinskih tehničara i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne 

skrbi Hrvatske.  

 

Nacrtom kolektivnog ugovora utvrđuju se, između ostalog, specifičnosti koje se odnose na 

sustav zdravstva i zdravstvenog osiguranja pa se tako uređuje radno vrijeme, trajanje 

godišnjeg odmora, uvećanje plaće za rad noću, subotom, nedjeljom i praznikom, za 

prekovremeni rad te rad u drugoj smjeni ili u turnusu, dežurstvu, pripravnosti, rad po pozivu 

te uvećanja plaće s osnova posebnih uvjeta rada kao i položajni dodaci.    

 

S obzirom da se predmetni kolektivni ugovor zaključuje na vrijeme od 12 mjeseci, sve 

odredbe do sada važećega Kolektivnog ugovora i Dodatka I preuzete su u Nacrt kolektivnog 

ugovora. Stoga se Nacrtom kolektivnog ugovora zadržava ista razina materijalnih i drugih 

prava zaposlenih u sustavu zdravstva i zdravstvenoga osiguranja. Djelomično je izvršeno  

terminološko usklađivanje s odredbama važećega Zakona o  radu te Temeljnim kolektivnim 

ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, br. 128/2017). 

 

Ugovor se sklapa na vrijeme od 12 mjeseci, na kraći rok nego što je uobičajeno, da bi se u 

tom razdoblju iznašlo kvalitetno zakonsko rješenje te da se za pregovore za sljedeći 

Kolektivni ugovor uključi liječnički sindikat koji će zastupati interese liječnika. 

 

Provedba predloženog Nacrta kolektivnog ugovora neće zahtijevati dodatna financijska 

sredstva u 2018. godini i 2019. godini, odnosno ostat će unutar financijskih sredstava 

isplaćenih u 2017. godini u ukupnom iznosu od 11.598.443.462,98 kuna. 

 

Slijedom navedenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske prihvaćanje Nacrta kolektivnog 

ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, te ovlašćivanje ministra zdravstva,  

prof.dr.sc. Milana Kujundžića, dr. med. za njegovo potpisivanje. 
 


