
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN       
Upravno vijeće 
Broj: 03-1982/1-2016. 
U Varaždinu,21.rujna 2016.godine 
 

Na temelju članka 13. stavka 1. alineja 13. Statuta Opće bolnice Varaždin, Upravno vijeće, na svojoj  
8. redovnoj sjednici održanoj dana 21.rujna 2016. godine, donosi   

O D L U K U 
 

1. Odbija se Zahtjev za zaštitu povrijeđenog prava Gorana Benka iz Varaždina, Stjepana Vukovića 8b, 
radnika zaposlenog u Općoj bolnici Varaždin, na lokaciji poslodavca u Varaždinu, na poslovima 
Zamjenika ravnateljice Opće bolnice Varaždin, kao neosnovan. 

2. Potvrđuje se Rješenje Ravnateljice Opće bolnice Varaždin o utvrđivanju mjesta rada, koeficijenta 
složenosti poslova i dodataka na plaću, od 18. kolovoza 2016. godine. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

Radnik Goran Benko iz Varaždina, Stjepana Vukovića 8b, podnio je zahtjev za zaštitu povrijeđenog 
prava protiv Rješenja Ravnateljice o utvrđivanju mjesta rada, koeficijenta složenosti poslova i dodataka na 
plaću, od 18. kolovoza 2016. godine. Podnositelj u zahtjevu za zaštitu povrijeđenog prava iznosi kako mu je 
osporavanim Rješenjem kao Zamjeniku ravnateljice Opće bolnice Varaždin utvrđen dodatak od 7%, dok 
njemu, obzirom da cijelo vrijeme obavlja i poslove liječnika specijaliste urologije i Voditelja Odjela za 
urologiju u Službi za kirurške bolesti, pripada dodatak od 25 %, koji je predviđen člankom 57. Kolektivnim 
ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja( „Narodne novine“ broj 143/13 i 96/15) za radno 
mjesto I. vrste kao liječniku specijalistu urologije - operateru. Jednako tako navodi da u Rješenju nije utvrđen 
ni položajni dodatak od  8% na koji smatra da ima pravo kao voditelj odjela, a koji je utvrđen člankom 58. 
Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja( „Narodne novine“ broj 143/13 i 
96/15- dalje u tekstu:Kolektivni ugovor). Zbog svega navedenog radnik predlaže da se pobijano Rješenje 
promjeni na gore navedeni način. 

U postupku je utvrđeno, da je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 
Opće bolnice Varaždin od 14. veljače 2014. godine sistematizirano radno mjesto Zamjenika ravnatelja kao 
položaj I. vrste za koje radnik ispunjava uvjete predviđene Pravilnikom, te da je člankom 57. stavkom 2. 
točka 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ 143/13) i 
člankom 3. stavkom 6. Dodatka I. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja 
(„Narodne novine“  96/15) za navedeno radno mjesto propisan dodatak od 7 % koji se na radnika i 
primjenjuje. 

 Zajedničko povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog 
osiguranja koje je člankom 18. istog nadležno za donošenje obvezujućih tumačenja odredbi Kolektivnog 
ugovora („Narodne novine“ broj 143/13 i 96/15), cijelim nizom svojih zaključaka regulira visinu dodatka na 
plaću ravnatelja, zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja zdravstvenih ustanova koji su liječnici. 
Posljednji takav zaključak Zajedničkog povjerenstva donesen je na 19. sjednici održanoj 18. veljače 2015. 
godine. Zaključak 134. Zajedničkog povjerenstva za tumačenje kolektivnog ugovora glasi, između ostalog, 
da ravnatelji, zamjenici i pomoćnici ravnatelja državnih i županijskih zdravstvenih ustanova ostvaruju pravo 
na dodatak iz članka 57. Kolektivnog ugovora od 7%.  

Ukoliko bi se na radnika primjenjivao članak 58.Kolektivnog ugovora, tada bi isti imao pravo na 12% 
više u odnosu na dodatak za uvjete rada koje dobivaju zdravstveni radnici u tom odjelu sukladno članku 
58.stavku 1.toč.2., a ne 8% koji se odnosi na voditelje odsjeka. No, istovremeno, članak 58. stavak 3. 
Kolektivnog ugovora propisuje da se dodaci iz članka 57. kojim je propisan dodatak od 7%  i položajni dodaci 
iz članka 58. na koje se poziva radnik u svom zahtjevu ne mogu kumulirati, jer mu je položajni dodatak 
sastavni dio koeficijenta složenosti poslova 

Zbog svega gore navedenog odlučeno je kao u dispozitivu. 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
Protiv ove Odluke radnik može u roku od 15 dana računajući od dana dostave Odluke, zahtijevati zaštitu 
povrijeđenog prava pred Općinskim sudom u Varaždinu. 
 

                     Predsjednik Upravnog vijeća: 
         Zoran Šantek,dipl.ing. 
 
Dostaviti:       
1. Goran Benko, Varaždin, Stjepana Vukovića 8b 
2. Personalni dosje 


