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     Priopćenje za medije     Zagreb, 25.1.2016. 

Liječnička komora  čvrsto podržava strukovni kolektivni ugovor za liječnike 
 
Hrvatska liječnička komora (HLK) u cijelosti podržava najavu novog ministra zdravlja, Daria 
Nakića, o nužnosti sklapanja strukovnog kolektivnog ugovora za liječnike.  
 
HLK smatra da je sadašnji kolektivni ugovor za zdravstvo nepravedan i nefunkcionalan za 
liječnike jer neodgovarajuće vrednuje posebnosti liječničke profesije i oblike rada svojstvene 
samo liječnicima.  
 
"Zbog specifičnosti prirode liječničkog posla, zbog njihove jedinstvene odgovornosti i zbog 
sve brojnijih odlazaka liječnika iz Hrvatske, smatramo da je donošenje strukovnog 
kolektivnog ugovora za liječnike od krucijalne važnosti. U velikom broju zemalja EU postoji 
takav strukovni kolektivni ugovor za liječnike, a u Sloveniji je još prije 20-tak godina uveden 
strukovni kolektivni ugovor i nije rezultirao kasnije dodatnim zahtjevima drugih struka za 
strukovne ugovore“ naglasio je predsjednik Komore, mr. sc. Trpimir Goluža. 
 
Donošenjem strukovnog kolektivnog ugovora na odgovarajući način se vrednuje strateška 
važnost liječničke profesije zbog njihove stožerne uloge u sustavu zdravstva, s ciljem 
očuvanja i unapređenja ukupnog zdravlja stanovništva. Goluža je izrazio zadovoljstvo zbog 
ministrove najave konačnog reguliranja statusnih i ostalih prava liječnika.  
 
"Sklapanje strukovnog kolektivnog ugovora za liječnike neće dovesti do novih financijskih 
izdataka ili opterećenja za hrvatski proračun", naglašava dr. Trpimir Goluža. 
 
Naime ministar Nakić je u svojoj jučerašnjoj izjavi za Dnevnik Nove TV ustvrdio da će na tu 
temu uskoro razgovarati s liječničkim sindikatom, s Komorom i s Hrvatskim liječničkim 
zborom, te s udrugama medicinskih sestara i zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima. 
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