
KOLEKTIVNI UGOVOR 

Vlada Republike Hrvatske i 

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske 

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara 

Sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko-invalidskog osiguranja Hrvatske 

Hrvatski liječnički sindikat (u daljnjem tekstu: Sindikati) 

zaključili su dana 15. veljače 2006. godine sljedeći 

DODATAK I. 

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG 

OSIGURANJA 

Članak 1. 

 

U Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja zaključenom dana 

8. prosinca 2004. godine (" Narodne novine ", br. 9/2005) u članku 65., Tabeli radnih mjesta i 

poslova zdravstvenih i nezdravstvenih radnika koji imaju pravo na dodatak, na kraju Tabele 

iza točke 1. dodaje se točka 2. koja glasi: 

" Nezdravstveni radnik II., III. i IV. vrste na otvorenim izvorima zračenja (2/3 radnog 

vremena) s dodatkom od 25%." 

Članak 2. 

 

Iza članka 66. dodaje se članak 66.a s podnaslovom " Dodatak za iznimnu odgovornost " koji 

glasi: 

 " Članak 66.a Zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi doktori medicine i doktori 

stomatologije ostvaruju dodatak na plaću u iznosu od 10% od osnovne plaće." 

Članak 3. 

 

Ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja 

sastavljen je u deset izvornih primjeraka od kojih po jedan primjerak pripada svakom 

potpisniku, a ostali za potrebe objave u " Narodnim novinama "i Registra kolektivnih 

ugovora. 

Članak 4. 

 

Ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja stupa 

na snagu 1. siječnja 2006. godine, a članak 1. Dodatka I. primjenjuje od 1. siječnja 2005. 

godine. 

 

 



Članak 5. 

 

Ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja 

zaključuje se na vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog 

osiguranja. 

 
   

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE  
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predsjednica  
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