
Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, 

Urbroj: 2137-16-2013/13. od 20. kolovoza 2013. godine i članka 2. i 19. Pravilnika o početku,  

završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika 

u Mreži javne zdravstvene službe („Narodne novine“ broj: 4/14.), ravnateljica Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije Marija Krajina, dr.med. donosi 

 

 

PRAVILNIK O POČETKU, ZAVRŠETKU I 

RASPOREDU RADNOG VREMENA U 

 DOMU ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE  

ŽUPANIJE 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Pravilnikom (u tekstu koji slijedi: Pravilnik) uređuje se početak, završetak i 

raspored radnog vremena svih djelatnosti i ordinacija u Domu zdravlja Koprivničko-

križevačke županije (u tekstu koji slijedi: Dom zdravlja) u mreži javne zdravstvene službe u 

primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, u 

upravi i tehničkim službama Doma zdravlja. 

 

 Ovim Pravilnikom utvrđen je početak, završetak i raspored radnog vremena u Domu 

zdravlja uvažavajući posebne potrebe stanovništva na području nadležnosti Doma zdravlja, 

strukturu stanovništva s obzirom na dob, spol, vrstu zaposlenja i pobol, prometne i 

zemljopisne značajke područja te osobitosti sezonskog povećanja broja stanovništva vodeći 

računa o djelatnosti ustanove, procesu rada, godišnjem dobu te potrebama osiguranih osoba 

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz poštivanje načela kontinuiranosti, 

učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite. 

 

 Početak, završetak i raspored radnog vremena svih djelatnosti, ordinacija i radnika u 

Domu zdravlja određuje ravnatelj.  

 

Članak 2. 

 

 Zdravstvena zaštita u Domu zdravlja pruža se radom u jednoj ili dvije smjene, 

pomakom radnog vremena i radom po pozivu u skladu s potrebama stanovništva, procesom 

rada u pojedinim dijelovima ustanove, godišnjem dobu uz poštivanje načela kontinuiranosti, 

učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite. 

 

Članak 3. 

 

 Raspored radnog vremena od 40 sati tjedno odnosno odgovarajućeg ukupnog 

mjesečnog broja sati u Domu zdravlja utvrđuje se tako da se osigura neophodna dostupnost 

zdravstvene zaštite osiguranim osobama tijekom svih dana u tjednu, osim nedjelje i blagdana 

jer je zdravstvena zaštita osigurana u okviru djelatnosti hitne medicine koju obavlja Zavod za 

hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ 

Koprivnica kroz odjel hitne medicine. 

 

 U primarnoj zdravstvenoj zaštiti, subotom mora raditi najmanje jedna četvrtina od 

ukupnog broja ordinacija svake pojedine struke (opće/obiteljske medicine, dentalne medicine, 

zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece). 

 

 Rad subotom ulazi u tjednu normu od 40 sati odnosno u ukupni mjesečni fond radnih 

sati, a organizira se preraspodjelom redovitog radnog vremena u tijeku jednog mjeseca. 

 



 

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA: 

 

Članak 4. 

 

OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA 

 

 U ordinacijama opće/obiteljske medicine u kojima rade radnici koji obavljaju kućne 

posjete, radno vrijeme u prijepodnevnoj smjeni počinje u 7,00 sati i završava u 14,30 sati, a u 

poslijepodnevnoj smjeni radno vrijeme počinje u 13,30 sati i završava u 20,30 sati. 

 Raspored dnevnog radnog vremena navedenih ordinacija određuje se na slijedeći 

način: 

 

Prijepodnevna smjena: 

- od 07,00 do 13,30 sati – rad u ordinaciji 

- od 13,30 do 14,30 sati – obavljanje kućnih posjeta. 

Poslijepodnevna smjena: 

- od 13,00 do 19,30 sati – rad u ordinaciji 

- od 19,30 do 20,30 sati – obavljanje kućnih posjeta. 

 

Ostatak od 2,5 sati tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom 

u vremenu od – 07,00 do 12,00 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. Rad u 

smjenama u takvim ordinacijama organizira se u pravilu po načelu pravilne izmjene parnih i 

neparnih dana u mjesecu. 

Ako u ordinaciji radi liječnički tim sam, rad se organizira tako da najmanje dva radna 

dana u tjednu radi u poslijepodnevnoj smjeni. 

 

Članak 5. 

 

DENTALNA MEDICINA 

  

 U ordinacijama dentalne medicine u kojima rade radnici koji ne obavljaju kućne 

posjete, radno vrijeme u prijepodnevnoj smjeni počinje u 7,00 sati i završava u 14,30 sati, a u 

poslijepodnevnoj smjeni radno vrijeme počinje u 13,00 sati i završava u 20,30 sati. 

 

 Raspored dnevnog radnog vremena navedenih ordinacija određuje se na slijedeći 

način: 

 

Prijepodnevna smjena: 

- od 07,00 do 14,30 sati – rad u ordinaciji. 

Poslijepodnevna smjena: 

- od 13,00 do 20,30 sati – rad u ordinaciji. 

 

Ostatak od 2,5 sati tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom 

u vremenu od – 07,00 do 12,00 sati. 

 

Ako u istoj ordinaciji rade dva tima tada poslijepodnevna smjena započinje od 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. 

Rad u smjenama u takvim ordinacijama u kojima rade dva tima organizira se u pravilu 

po načelu pravilne izmjene parnih i neparnih dana u mjesecu. 



Ako u ordinaciji radi liječnički tim sam, rad se organizira tako da najmanje dva radna 

dana u tjednu radi u poslijepodnevnoj smjeni. 

 

Članak 6. 

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA 
 

 U ordinacijama zdravstvene zaštite žena u kojima rade radnici koji ne obavljaju 

kućne posjete, radno vrijeme u prijepodnevnoj smjeni počinje u 7,00 sati i završava u 14,30 

sati, a u poslijepodnevnoj smjeni radno vrijeme počinje u 13,00 sati i završava u 20,30 sati. 

 

 Raspored dnevnog radnog vremena navedenih ordinacija određuje se na slijedeći 

način: 

 

Prijepodnevna smjena: 

- od 07,00 do 14,30 sati – rad u ordinaciji. 

Poslijepodnevna smjena: 

- od 13,00 do 20,30 sati – rad u ordinaciji. 

 

Ostatak od 2,5 sati tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom 

u vremenu od – 07,00 do 12,00 sati. 

 

Ako u istoj ordinaciji rade dva tima tada poslijepodnevna smjena započinje od 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. 

Rad u smjenama u takvim ordinacijama u kojima rade dva tima organizira se u pravilu 

po načelu pravilne izmjene parnih i neparnih dana u mjesecu. 

Ako u ordinaciji radi liječnički tim sam, rad se organizira tako da najmanje dva radna 

dana u tjednu radi u poslijepodnevnoj smjeni. 

 

Članak 7. 

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE 

 

 U ordinacijama zdravstvene zaštite predškolske djece u kojima rade radnici koji ne 

obavljaju kućne posjete, radno vrijeme u prijepodnevnoj smjeni počinje u 7,00 sati i 

završava u 14,30 sati, a u poslijepodnevnoj smjeni radno vrijeme počinje u 13,00 sati i 

završava u 20,30 sati. 

 

 Raspored dnevnog radnog vremena navedenih ordinacija određuje se na slijedeći 

način: 

 

Prijepodnevna smjena: 

- od 07,00 do 14,30 sati – rad u ordinaciji. 

Poslijepodnevna smjena: 

- od 13,00 do 20,30 sati – rad u ordinaciji. 

 

Ostatak od 2,5 sati tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom 

u vremenu od – 07,00 do 12,00 sati. 

 

Ako u istoj ordinaciji rade dva tima tada poslijepodnevna smjena započinje od 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. 

 

Rad u smjenama u takvim ordinacijama u kojima rade dva tima organizira se u pravilu 

po načelu pravilne izmjene parnih i neparnih dana u mjesecu. 

 

Ako u ordinaciji radi liječnički tim sam, rad se organizira tako da najmanje dva radna 

dana u tjednu radi u poslijepodnevnoj smjeni. 

 

Članak 8. 

 

MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ (LABORATORIJSKA 

DIJAGNOSTIKA) 

 

 Raspored dnevnog radnog vremena u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju određuje 

se na slijedeći način: 

 

Prijepodnevna smjena: 

- od 07,00 do 14,30 sati – rad u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju, po potrebi 

uzimanje uzoraka u ordinacijama na terenu.  

Poslijepodnevna smjena: 

- od 13,00 do 20,30 sati – rad u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju.  

 

Ostatak od 2,5 sati tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom 

u vremenu od – 07,00 do 12,00 sati. 

 

Članak 9. 

 

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 

 

Raspored dnevnog radnog vremena određuje se na slijedeći način: 

 

Prijepodnevna smjena: 

- od 07,00 do 15,00 sati – priprema za rad, rad na terenu – patronažne posjete. 

 

Priprema za rad traje 30 minuta na početku radnog vremena, a ostatak radnog vremena su 

patronažne posjete. 

 

Članak 10. 

 

SANITETSKI PRIJEVOZ 

 

Sanitetski prijevoz osiguranih osoba organizira se u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj 

smjeni. 

Raspored dnevnog radnog vremena sanitetskog prijevoza određuje se na slijedeći način: 

 

Prijepodnevna smjena: 

- od 07,00 do 15,00 sati – rad na terenu. 

Poslijepodnevna smjena: 

- od 13,00 do 21,00 sati – rad na terenu. 

 

Rad vozača u sanitetskom prijevozu pacijenata na hemodijalizu organizira se sukladno 

terminu hemodijalize i broju pacijenata. 

 

 



 

Članak 11. 

 

UPRAVA I OSTALI RADNICI TEHNIČKIH SLUŽBI (domar, voditelj voznog parka) 

 

Raspored dnevnog radnog vremena određuje se na slijedeći način: 

 

Prijepodnevna smjena: 

- od 07,00 do 15,00 sati. 

 

Članak 12. 

 

RADNICI NA POSLOVIMA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA 

 

Radnici na poslovima čišćenja rade u pravilu u poslijepodnevnoj smjeni od 14,00 do 

22,00 sati odnosno od 13,00 do 21,00 sati, prema rasporedu radu ordinacija u kojima se 

provodi čišćenje. Subota je radna prema potrebi.  

 

 

SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA: 

 

 

Članak 13. 

 

RADIOLOGIJA  

 

a.) Raspored dnevnog radnog vremena specijaliste radiologa u Ispostavi Križevci i 

Đurđevac određuje se vodeći računa o procesu rada, potrebi stanovništva, a 

uvažavajući načelo kontinuiteta, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite na 

slijedeći način: 

 

Prijepodnevna smjena: 

- od 07,00 do 15,00 sati – rad u specijalističkoj ordinaciji. 

 

b.) Raspored dnevnog radnog vremena za inžinjere medicinske radiologije Ispostave 

Križevci, određuje se na slijedeći način: 

 

Prijepodnevna smjena: 

- od 07,00 do 14,30 sati – rad u jedinici za radiologiju. 

Poslijepodnevna smjena: 

- od 13,00 do 20,30 sati – rad u jedinici za radiologiju. 

Ostatak od 2,5 sati tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom 

u vremenu od – 07,00 do 12,00 sati. 

 

c.) Raspored dnevnog radnog vremena za inžinjere medicinske radiologije Ispostave 

Đurđevac, određuje se na slijedeći način: 

 

Prijepodnevna smjena: 

- od 07,00 do 15,00 sati – rad u jedinici za radiologiju. 

 

Članak 14. 

 

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA 

 

 



 

 

1.) SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I 

REHABILITACIJU  
 

 Raspored dnevnog radnog vremena specijaliste fizikalne medicine rehabilitacije i 

medicinske sestre u timu određuje se vodeći računa o procesu rada, potrebi stanovništva, a 

uvažavajući načelo kontinuiteta, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite na slijedeći 

način: 

 

Prijepodnevna smjena: 

- od 07,00 do 15,00 sati – rad u specijalističkoj ordinaciji. 

Poslijepodnevna smjena: 

- od 13,00 do 21,00 sati – rad u specijalističkoj ordinaciji. 

 

2.) FIZIKALNA TERAPIJA 

 

 Raspored dnevnog radnog vremena određuje se na slijedeći način: 

 

Prijepodnevna smjena: 

- od 07,00 do 14,30 sati – rad u fizikalnoj terapiji. 

Poslijepodnevna smjena: 

- od 13,00 do 20,30 sati – rad u fizikalnoj terapiji. 

 

Ostatak od 2,5 sati tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom 

u vremenu od – 07,00 do 12,00 sati. 

 

Članak 15. 

 

 Iznimno od odredbi ovog Pravilnika, u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza rad u 

pojedinim djelatnostima ili ordinacijama može se organizirati i drugačije od rada utvrđenog 

odredbama ovog Pravilnika o čemu Odluku donosi ravnatelj.  

 

Prilikom donošenja Odluke iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj cijeni posebne potrebe 

rada kada se početak i završetak radnog vremena prilagođava potrebama organizacije rada 

prema načelu kontinuiranosti, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva. 

 

Članak 16. 

 

 Pisani akt o početku i završetku radnog vremena pojedinih ordinacija, radnika i službi 

dostavlja se svakom radniku odnosno ordinaciji. 

 

 Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Odluke o rasporedu rada koje se donijete 

temeljem Pravilnika o početku i završetku te preraspodjeli radnog vremena u Domu zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije koji su navedeni u članku 18. ovog Pravilnika, a koji 

prestaju važiti danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, ostaju na snazi i nadalje ukoliko 

odredbe tih Odluka nisu suprotne odredbama ovog Pravilnika. 

 

Članak 17. 

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči. 

 

 

 

 



 

 

Članak 18. 

 

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o početku i završetku te 

preraspodjeli radnog vremena u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Urbroj: 

2137-16-0722/04. od 23. veljače 2004. godine, Izmjene i dopune Pravilnika o početku i 

završetku te preraspodjeli radnog vremena u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije, Urbroj: 2137-16-1148/06. od 12. rujna 2006. godine te Izmjene i dopune Pravilnika 

o početku i završetku te preraspodjeli radnog vremena u Domu zdravlja Koprivničko-

križevačke županije, Urbroj: 2137-16-0903/09. od 27. svibnja 2009. godine. 

 

Urbroj: 2137-16-2080/1-2014. 

Koprivnica: 15. siječnja 2014. godine 

 

               Ravnateljica 

         Marija Krajina, dr.med. 

 

       

 

 

 

 

 

Potvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči dana 16. siječnja 2014. 

godine te je stupio na snagu 23. siječnja 2014. godine. 

 

               Ravnateljica 

         Marija Krajina, dr.med. 

 


