DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
na pozornost ravnatelja
SPLIT
Broj: 01/469-2-2011.
Zagreb, 13. prosinac 2011.

Poštovani gospodine ravnatelju, prim. Dragomir Petric, dr. med.!
Uvidom u obavijest o usklađivanju radnog vremena u ordinacijama PZZ-a klasa: 510-03/1101/415, urbroj: 2181-149/01-11/01 koju ste 25. studenog 2011. godine dostavili i doktorima dentalne
medicine – članovima Hrvatske komore dentalne medicine, izvješćujemo Vas niže navedeno:
Sukladno članku 1. i 10. Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju
sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s HZZO-om („Narodne novine“ br. 87/02 i 9/03),
ravnatelj doma zdravlja nadležan je za organiziranje radnog vremena u zdravstvenim ustanovama i
ordinacijama koje imaju sklopljen ugovor s HZZO-om i u ordinacijama domova zdravlja u kojima je
ugovoren zakup.
Prema članku 6. naprijed navedenog Pravilnika, u 40 satnom tjednom radnom vremenu,
propisano je radno vrijeme - od 7.00 do 14.30 sati u prijepodnevnoj smjeni te od 13.00 do 20.30 sati
u poslijepodnevnoj smjeni. 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.
Stavkom 2. istoga članka propisano je da se rad u smjenama u pravilu (dakle ne obavezno),
organizira svakodnevnom izmjenom po načelu izmjene parnih i neparnih datuma u mjesecu. Ako u
ordinaciji radi liječnički tim sam, tada je dužan organizirati rad prema propisanom početku i završetku
radnog vremena, s obvezom da najmanje dva radna dana u tjednu radi u poslijepodnevnoj smjeni.
Slijedom naprijed navedenog, doktor dentalne medicine koji u svom timu sam koristi
ordinaciju dentalne medicine, nije u obvezi raditi po načelu izmjene parnih i neparnih datuma u
mjesecu, već uvažavajući načelo kontinuiranosti, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite i
potrebe svojih pacijenata, može rad organizirati na način da radi dva radna dana u tjednu u
poslijepodnevnoj smjeni.
Ovim putem Vam ukazujemo i na odredbu članka 53. stavka 1. Zakona o radu („Narodne
novine“ br. 149/09 i 61/11), prema kojoj tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri
sata, radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno. Primjenjujući
odredbu članka 6. naprijed navedenog Pravilnika (načelo izmjene parnih i neparnih datuma u
mjesecu), kada rad u poslijpodnevnoj smjeni završava u 20.30 sati, a započinje slijedećeg dana u 7.00
sati, krši se navedena odredba, što je sukladno članku 293. stavak 1. podstavak 12. Zakona o radu
propisano kao teži prekršaj poslodavca i određena je novčana kazna u iznosu od 31.000,00 do
60.000,00 kn (visina novčane kazne za poslodavca kao pravnu osobu), odnosno novčana kazna u

iznosu od 4.000,00 do 6.000,00 kn (visina novčane kazne za fizičku osobu i odgovornu osobu u
pravnoj osobi). Navodimo i primjer već donesenog Optužnog prijedloga zbog naprijed navedenog
prekršaja, koji je donesen od strane Državnog inspektorata - Područne jedinice Rijeka - Odjela za
nadzor u području radnih odnosa i zaštite na radu - Odsjeka za nadzor u području radnih odnosa, radi
nepoštivanja navedene zakonske odredbe i onemogućavanja dentalnoj asistentici da koristi dnevni
odmor od najmanje 12 sati neprekidno tijekom vremenskog razdoblja od 24 sata.
Cjelokupnu problematiku potrebno je sagledati i u svijetlu novo donesenog Kolektivnog
ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ br. 84/11), gdje je u
članku 30. stavku 3. propisano da u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja više nema
preraspodjele radnog vremena.
S poštovanjem
PREDSJEDNIK KOMORE
Hrvoje Pezo, dr. med. dent.
O TOME OBAVIJEST:
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

