
Za 2020. god. osnovica za obračun plaća radnika u privatnom 

zdravstvu Hrvatske utvrđena za razdoblje I-V/2020., u iznosu od 

5.809,79 kn bruto/mjesec,  O S T A J E     I S T A,    tj. neće se 

mijenjati do kraja 2020.god.  

 

Vlada RH i 6 Sindikata javnih službi (većina mjereno brojem zaposlenih, prema načelu 

reprezentativnosti) sklopili su Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u 

javnim službama, s primjenom od 1.6.2020.god. dana 5.6.o.g., objava NN, 66/20.  

 

Potpisnici Dodatka KU, respektirajući pad poslovnih aktivnosti svih 

subjekata u RH zbog utjecaja pandemije/epidemije virusa SARS-CoV-2, 

dogovorili su se, da se osnovica za obračun plaća za 2020.g. s 

primjenom od 1.6. i 1.10.o.g., kako je  navedeno u uvodnim napomenama 

– n e ć e    primijeniti, tj. da će važeći iznos za obračun plaća za 

cijelu godinu ostati isti iznos utvrđen Kolektivnim ugovorom za 

razdoblje I-V/20020.god., tj. 5.809,79 kn bruto/mjesec. 

Istim Dodatkom KU Vlada i navedeni Sindikati dogovorili su se da će se od 1.1.2021.god. 

za izračun plaća u javnim službama primijeniti osnovica od 6.044,51 kn, kako je bilo 

planirano/dogovoreno za primjenu od 1.10. 2020.god.  

Rezimirajući rečeno, promjene u visini osnovice za obračun plaća radnika, kako je 

opisano za javno, primjenjuju se i u privatnom zdravstvu Hrvatske, jer je tako propisano 

člankom 114. Kolektivnog ugovora za privatno zdravstvo Hrvatske, NN, 118/19. 

 

Za podsjetnik, ponavljamo prethodno rješenje u istom predmetu, tj. što se promijenilo pod 

utjecajem pandemije/epidemije SARS-CoV-2   

 

Dodatkom Temeljenom 

Kolektivnom ugovoru za službenike i 

namještenike u javnim službama od 

13.12.2019.god., objava 103/19., 

stranke, Vlada RH i 11 Sindikata javnih 

službi utvrdili su osnovice za izračun 

plaća za 2020.god. kako slijedi:  

 od 1.1.2020.god. do 
31.5.2020.god. 5.809,79 kn  

 od 1.6.2020.god. do 
30.9.2020.god. 5.925,99 kn, 
a  

 od 1.10.2020.god. i dalje, 
6.044,51 kn. 

Navedeni iznosi  trebali su se 

primjenjivati  i u privatnom zdravstvu 

Hrvatske, jer je tako propisano 

člankom 104. Kolektivnog ugovora, tj. 

u iznosu  koji je utvrdila Vlada RH za 

obračun plaća radnika u javnim 

službama, no, NE, kako je navedeno u 

prethodnom stavku.   

Tijekom 2020.god., u prethodnom 

razdoblju, članovi Udruge za izračun 

plaća radnika primjenjivali su osnovicu 

od 5.809,79 kn, ali i dalje do 

31.12.2020.god. 



 


