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NOVOSTI
U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

UPRAVNO VIJEĆE  
HZZO-a

27. ožujka 2019. godine održana je 38. redov
na sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda 
za zdravstveno osiguranje (HZZO). U nastavku 
donosimo najvažnije sa sjednice.

Produljeni ugovori za 
primarnu, specijalističku 
i bolničku zdravstvenu 
zaštitu

Produljeno je ugovorno razdoblje za privatne 
zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove, koji 
provode ugovorene djelatnosti izvan koncesije 
(domovi zdravlja, zavodi, ljekarne, sanitet, hitna 
medicina), kao i za privatne zdravstvene radnike 
i zdravstvene ustanove koji provode ugovorene 
djelatnosti u sustavu koncesije (doktori primarne 
zdravstvene zaštite, laboratorij, zdravstvena nje
ga u kući), do 31. prosinca 2019. godine.

Također, za privatne zdravstvene radnike i 
zdravstvene ustanove koji imaju sklopljene ugo
vore o provođenju specijalističko-konzilijarne 
zdravstvene zaštite, produljeno je ugovorno raz
doblje do 31. prosinca 2019. godine.

Za zdravstvene ustanove koje imaju skloplje
ne ugovore o provođenju bolničke i specijalistič
ko-konzilijarne zdravstvene zaštite, ugovorno 
razdoblje je produljeno do 30. travnja 2019. go
dine.

Bolnicama više 
sredstava za određene 
DTP postupke

Bolničkim zdravstvenim ustanovama poveća
ni su maksimalni iznosi sredstava za provođenje 
bolničke zdravstvene zaštite osnovom plaćanja 
izvan bolničkih limita, za određene dijagnostičko 
-  terapijske postupke (DTP) za koje postoje najve
će liste čekanja: MR, CT, holter EKG-a, ergometrija, 
UZV dojke, UZV štitnjače, UZV srca, gastroskopija 
te operacija katarakte.

U svakoj županiji 
pripravnost epidemiologa

U svakoj županiji bit će ugovoren po jedan li
ječnički tim koji će obavljati službu pripravnosti u 
djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstve
ne zaštite. Time se osigurava kontinuirana skrb 
osiguranim osobama HZZO-a u slučaju inciden
tnih epidemioloških situacija.

IZ SADRŽAJA:

• Produljeni 
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primarnu, 
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zaštitu
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više sredstava 
za određene 
DTP postupke
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županiji 
pripravnost 
epidemiologa
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• Prava 
korisnika 
švicarske 
mirovine

• Centri 
životnih 
interesa, 
kao kriterij 
nadležnosti za 
zdravstveno 
osiguranje

• Prava 
korisnika 
švicarskih 
mirovina s 
prebivalištem 
u Hrvatskoj

PRAVA KORISNIKA MIROVINE IZ ŠVICARSKE
KONFEDERACIJE

Republika Hrvatska i Švicarska Konfederacija 
surađivale su u području zdravstvenog osigura
nja prema Ugovoru između Republike Hrvatske i 
Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju 
iz 1996. godine, koji je stupio na snagu 1. siječnja 
1998. godine. Ovaj Ugovor, međutim, nije riješio 
sva pitanja u području zdravstvenog osiguranja, 
već je regulirao situacije korištenja zdravstvene 
zaštite samo u slučaju ozljede na radu.

Tako korisnici švicarske mirovine koji su se 
odlučili vratiti u Hrvatsku nisu mogli koristiti svo
je švicarsko zdravstveno osiguranje na području 
Hrvatske. Posljedica toga bila je da su se korisni
ci švicarske mirovine po povratku u Hrvatsku bili 
obvezni zdravstveno osigurati uz osobno plaćanje 
doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

Promjene u odnosu na prethodno navedeno 
nastupaju nakon 1. siječnja 2017. godine. Naime, 
Švicarska Konfederacija krajem 2016. godine ratifi
cirala je Protokol III uz Sporazum između Europske 
zajednice i njezinih država članica, s jedne strane 
i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slo
bodnom kretanju osoba, koji je stupio na snagu 1. 
siječnja 2017. godine. Time u odnosima Hrvatske 
i Švicarske počinje primjena uredbi Europske uni
je o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti koje 
zamjenjuju ranije navedeni Ugovor o socijalnom 
osiguranju između Republike Hrvatske i Švicarske 
Konfederacije.

Područje zdravstvenog osiguranja uređuje 
Uredba (EZ) broj 883/2004 o koordinaciji sustava 
socijalne sigurnosti te niz drugih propisa, odluke 
Administrativne komisije za koordinaciju susta
va socijalne sigurnosti, kao i presude Europskog 
suda.

Uredba je po pravnoj snazi iznad domaćih 
propisa svake države koja ju primjenjuje te se u 
cijelosti i izravno primjenjuje na sve situacije koje 
regulira, a to su praktički svi slučajevi kada osigu
rane osobe jedne države borave ili prebivaju na 
području druge države.

Za slučajeve privremenog boravka se koristi 
europska kartica zdravstvenog osiguranja, a za si
tuacije kada osigurane osobe jedne države žive na 
području druge, niz propisanih potvrda kojima se 
ostvaruje pravo na puno zdravstveno osiguranje. 
Važno je naglasiti da se zdravstveno osiguranje 
ostvaruje na isti način i pod istim uvjetima kao i 
za osigurane osobe države u kojoj osoba boravi ili 
prebiva, neovisno o tome u kojoj je državi zdrav
stveno osigurana. Tako će, recimo, švicarski osigu- 
ranici u Hrvatskoj ostvarivati sva prava kao drugi 
hrvatski osiguranici, neovisno o tome što su osi
gurani kod svojih švicarskih bolesničkih blagajni. 
Naravno, isto vrijedi i u suprotnom slučaju, hrvat
ski osiguranici u Švicarskoj imaju pravo na zdrav
stvene usluge sukladno švicarskim propisima, na 
isti način i pod istim uvjetima kao švicarski osigu
ranici. Sve račune za pružene zdravstvene usluge 
u konačnici snosi nadležno zdravstveno osigura
nje kod kojeg je osoba zdravstveno osigurana.

Radi se o primjeni principa koordinacije susta
va socijalne sigurnosti, koji omogućava korištenje 
jednog od temeljnih prava Europske unije, a to je 
sloboda kretanja. Ovim principom se osobama

koje su zdravstveno osigurane u jednoj državi 
jamči da se slobodno mogu kretati područjem Eu
ropske unije, Europskog gospodarskog prostora i 
Švicarskom bez bojazni na koji će način ostvariti 
zdravstvenu zaštitu ako im zatreba. Kako ujedna
čavanje zdravstvenih sustava država članica po 
pitanjima načina korištenja usluga, uvjeta i stan
darda zdravstvene zaštite jednostavno nije mogu
će, Europska unija ne zadire u organizaciju sustava 
zdravstvene zaštite pojedine države, već svojim 
zakonodavstvom jamči da će svaka država osigu- 
ranika druge države primiti u svoj sustav i pružiti 
mu sve potrebne usluge na isti način i pod istim 
uvjetima kao i vlastitim osiguranicima.

Centri životnih  
interesa, kao kriterij 
nadležnosti za 
zdravstveno osiguranje

Europski propisi u području socijalnog osigu
ranja uvode i jedan novi pojam vezan uz osobe 
koje se odluče preseliti u drugu državu, a to je 
centar životnih interesa. Pojam centra životnih 
interesa uveden je također zbog omogućavanja i 
olakšavanja slobode kretanja osoba. Naime, jedno 
od osnovnih pravila je da pojedina osoba u da
nom trenutku može biti osigurana samo u jednoj 
državi, neovisno o tome koliko ima poveznica sa 
sustavima osiguranja više država. Tako, primjerice, 
netko može živjeti u jednoj državi, raditi u drugoj, 
imati obrt u trećoj državi, a obitelj živjeti u četvr
toj. Iz realnih životnih situacija stvoren je niz pre
ciznih pravila kojima se utvrđuje u kojoj će državi 
osoba biti obvezna zdravstveno se osigurati. Ta će 
država, u konačnici, biti nadležna za zdravstvenu 
zaštitu svojeg osiguranika u svim situacijama kada 
ovaj boravi ili preseli u drugu državu.

Između ostalog, nije rijedak slučaj da osobe 
imaju prijavljeno prebivalište u nekoliko država te 
se u praksi pokazalo da prebivalište nije pouzdani 
kriterij za utvrđivanje nadležne države za ostva
rivanje prava na zdravstveno osiguranje. Zato se 
uvodi pojam centra životnog interesa, kojim se 
neovisno o stvarno prijavljenom prebivalištu utvr
đuje gdje pojedina osoba trajno boravi, gdje joj 
treba omogući korištenje cjelokupne zdravstve
ne zaštite i naravno na čiji teret. To se utvrđuje po 
nizu kriterija, na primjer, koliko osoba živi u poje
dinoj državi, obiteljske veze, iskazana volja same 
osobe za trajnim ostankom u toj državi.

Prava korisnika švicarske 
mirovine s prebivalištem 
u Hrvatskoj

Pravila kojima se određuje obveza zdravstve
nog osiguranja korisnika mirovine jedne ili više 
država vrlo su jasna i jednostavna. Ono što treba 
uzeti u obzir jest iz kojih sve država korisnik prima
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mirovinu i gdje je odlučio živjeti, točnije gdje mu 
je centar životnih interesa. Kao najjednostavniji 
primjer možemo navesti pravilo kada osoba ima 
samo jednu mirovinu i živi na području druge 
države. Korisnik mirovine koji ima prebivalište na 
području države u kojoj ne ostvaruje pravo na mi
rovinu, punu zdravstvenu zaštitu koristi sukladno 
propisima te države, kao da je njen osiguranik, 
a na teret države članice iz koje prima mirovinu. 
Tako na primjer korisnik samo švicarske mirovine 
koji živi u Hrvatskoj pravo na zdravstvenu zaštitu 
koristi u Hrvatskoj na isti način i pod istim uvje
tima kao hrvatski osiguranici, ali na teret svojeg 
švicarskog zdravstvenog osiguranja. Ako prima 
mirovinu iz više država članica, trošak snosi nad
ležna ustanova države članice gdje je ostvario naj
dulji radni staž.

Isto tako, u slučaju primanja više mirovina, ako 
je jedna od mirovina ostvarena u državi u kojoj 
živi, zdravstveno osiguranje ostvaruje se osnovom 
te mirovine. U praksi to znači da korisnik švicarske 
i hrvatske mirovine koji odluči živjeti u Hrvatskoj, 
pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje osno
vom svoje hrvatske mirovine. Kako svaka osoba 
može biti zdravstveno osigurana samo u jednoj 
državi u ovom slučaju jedan od uvjeta za zdrav
stveno osiguranje osnovom hrvatske mirovine je 
prestanak švicarskog zdravstvenog osiguranja.

Početkom primjene europskih uredbi u ovom 
području bilo je pojedinih nejasnoća po pitanju 
obaveze osiguranja korisnika švicarske mirovine 
koji žive u Hrvatskoj, na način da se mislilo da ko
risnici imaju pravo izbora hoće li biti osigurani kod 
švicarskih bolesničkih blagajni ili mogu i nadalje 
osobno plaćati doprinos za obvezno zdravstveno 
osiguranje u Hrvatskoj. Pravila europskih propisa 
vrlo su određena i takve osobe od 1. siječnja 2017. 
godine moraju biti osigurane kod švicarskih bo
lesničkih blagajni, pod uvjetima koji su propisani 
švicarskim pravnim propisima koji reguliraju pod
ručje zdravstvenog osiguranja.

Kako korisnici švicarske 
mirovine ostvaruju pra
vo na zdravstveno osi
guranje u Hrvatskoj?

U trenutku kada se korisnici švicarske mirovi
ne, neovisno o državljanstvu, odluče preseliti u 
Hrvatsku, o tome prvenstveno moraju obavijestiti 
svoju nadležnu švicarsku bolesničku blagajnu.

Ta blagajna će im izdati potvrdu oznake S1 ili 
E121, koja je dokaz o pravu na zdravstveno osi
guranje u drugoj državi na teret švicarske bole
sničke blagajne. Ova potvrda u Hrvatskoj se pre
daje u regionalni ured odnosno područnu službu 
HZZO-a u mjestu prebivališta u Hrvatskoj.

Osnovom spomenute potvrde, korisniku švi
carske mirovine izdaje se iskaznica zdravstveno 
osigurane osobe HZZO-a te on koristi sva prava 
kao i svi ostali hrvatski osiguranici, a na teret švi
carske bolesničke blagajne.

Budući da korisnici švicarske mirovine koji 
žive u Hrvatskoj i nadalje ostaju švicarski osigu- 
ranici, europsku karticu zdravstvenog osiguranja 
osnovom koje mogu koristiti pravo na neodgo
divu zdravstvenu zaštitu na području ostalih dr
žava Europske unije i Europskog gospodarskog 
prostora izdaje im njihova švicarska bolesnička 
blagajna. To znači da se ova kartica koristi u svim 
drugim državama, osim one u kojoj osoba ima 
prebivalište.

Događa se da osobe iz nekih razloga po prese
ljenju u Hrvatsku ne pribave spomenutu potvrdu 
S1/E121 za korištenje pune zdravstvene zaštite, 
već smatraju da im je dovoljna europska kartica 
zdravstvenog osiguranja. Važno je naglasiti da se 
ne preporuča korištenje europske kartice umje
sto S1/E121 u državi gdje se nalazi centar životnih 
interesa, s obzirom da u tom slučaju osoba nema 
pravo na izbor liječnika primarne zdravstvene 
zaštite, ne ostvaruje pravo na sve usluge iz obve
znog zdravstvenog osiguranja niti može sklopiti 
policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

OBAVIJEST
OSIGURANIM
OSOBAMA

Obavještavamo osigurane osobe 
HZZO-a da od 25. ožujka 2019. godine 
prava iz obveznog i dobrovoljnog zdrav
stvenog osiguranja (prijave i odjave obve
znog zdravstvenog osiguranja, sklapanje 
ugovora o dopunskom zdravstvenom 
osiguranju), koja ste do sada ostvarivali na 
lokaciji HZZO-a, Regionalni ured Zagreb, 
Andrije Žaje 44, mogu ostvariti na najbli
žoj lokaciji HZZO-a u Jukićevoj 12.

• Kako 
korisnici 
švicarske 
mirovine 
ostvaruju 
pravo na 
zdravstveno 
osiguranje
u Hrvatskoj?

• Obavijest 
osiguranim 
osobama 
HZZO-a

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Direkcija
Margaretska 3, 10000 ZAGREB 

www.hzzo.hr
Za nakladnika: ravnatelj Lucian Vukelić, dr. med. spec. 

Urednice priloga: Veronika Laušin, dr. med. spec., zam jenica ravnatelja i 
Martina Furlan, dipl. iur. i Nevenka Mirković, dipl. iur.

BESPLATNI TELEFONSKI BROJEVI
za informacije obveznog zdravstvenog osiguranja: 0800 7979 

za informacije dopunskog zdravstvenog osiguranja: 0800 7989

15

http://www.hzzo.hr


Dragi umirovljenici, 
neka vam dani Uskrsa 

budu ispunjeni nadom t

radošću, mirom i ljubavlju!

Sretan Uskrs
žele ravnatelj i poslovodstvo

hzmo.
HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
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Zagreb, travanj 2019., godina XII., br. 4

Održani savjetodavni dani s predstavnicima 
austrijskog mirovinskog osiguranja 

u Varaždinu i Čakovcu
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i austrijski 
Pensionsversicherungsanstalt održali su 10. travnja 2019. u 
Varaždinu i 11. travnja u Čakovcu Međunarodno mirovinsko 
savjetovanje s osiguranicima i korisnicima.
Tijekom navedenih dana predstavnici Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje i austrijskog 
Pensionsversicherungsanstalta pružali su sve potrebne 
informacije zainteresiranim strankama koje su radile u Austriji 
i u Hrvatskoj vezano uz:
- tijek i trajanje postupka u povodu podnesenih zahtjeva za 

ostvarivanje prava na mirovinu i druga mirovinska davanja 
iz austrijskog i hrvatskog mirovinskog osiguranja

- postupak utvrđivanja razdoblja osiguranja navršenih u 
Republici Austriji i Republici Hrvatskoj

- uvjete za ostvarivanje prava na invalidsku, starosnu i 
obiteljsku mirovinu iz austrijskog i hrvatskog osiguranja

- uvjete za priznanje prava na ostala austrijska mirovinska 
davanja-zaštitni dodatak, novčani doplatak za njegu i 
dodatak za dijete

- postupak isplate mirovine i mirovinskih davanja u drugu 
državu, na bankovni račun.

Krajem rujna održat će se razgovori s osiguranicima i korisnicima 
u Austriji, u Beču i Klagenfurtu.

HZMO sudjeluje na Job Fairu 2019.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ove će godine 
sudjelovati na Job Fairu (Sajmu poslova), koji će se održavati 
15. i 16. svibnja 2019. u Zagrebu.
Job Fair je najveći sajam poslova u Hrvatskoj na kojem sudjeluje 
više od 90 poduzeća, posjeti ga više od 3500 studenata, a održava 
se na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Cilj mu je upoznati 
studente s mogućnostima zapošljavanja i razvojem karijere 
u Hrvatskoj i inozemstvu te povezati poslodavce s najboljim 
studentima Sveučilišta u Zagrebu.

hzmo.
Svim umirovljenicima i njihovim obiteljima

Održana 26. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a
Povećanje aktualne vrijednosti mirovine 

od 1. siječnja 2019. za 1,15%

Na 26. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje, održanoj 14. ožujka 2019., donesena je Odluka o 
aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019.
Odluka je donesena na temelju objavljenih službenih podataka 
Državnog zavoda za statistiku o stopi promjene indeksa 
potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje od I. do XII. 2018. godine u odnosu na isto 
razdoblje prethodne godine i podatka o indeksu usklađivanja 
aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2018., a iznosi 66,35 kn. 
Budući da je aktualna vrijednost mirovine (AVM) od 1. srpnja 2018. 
iznosila 65,60 kn, stopa povećanja aktualne vrijednosti mirovine 
od 1. siječnja 2019. godine iznosi 1,15 %.
Stopa usklađivanja AVM-a koja se primjenjuje od 1. siječnja 
kalendarske godine, počevši od 1. siječnja 2019. određena je u 
visini razlike između stope godišnjeg rasta mirovina određene 
prema rotirajućem omjeru stope indeksa potrošačkih cijena i 
bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj 
godini u odnosu na godinu koja joj prethodi i stope usklađivanja 
AVM-a utvrđene šest mjeseci prije toga dana (od 1. srpnja 2018.). 
Naime, indeks godišnjeg rasta mirovina za 2018. godinu (103, 
88) podijeljen s indeksom usklađivanja AVM-a od 1. srpnja 2018. 
(102,70X100) iznosi 1,15%.
Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplaćene 
su u travnju (s mirovinom za ožujak), zajedno s razlikom za 
siječanj i veljaču.
Na sjednici su donesene i:
* Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža 

od 1. siječnja 2019. prema kojoj najniža mirovina za jednu 
godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2019. iznosi 64,34 kn

* Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog 
oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog 
oštećenja od 1. siječnja 2019. prema kojoj osnovica za 
određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog 
ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 1.519,91 kn

* Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2019. koji 
iznosi 0,75

* Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz 
Domovinskog rata za godinu 2019., koja se od 1. siječnja 2019. 
određuje u svoti od 2.558,25 kn, a povećava se za 0,015%
od utvrđene proračunske osnovice, odnosno za 0,4989 
kn za svaki dan sudjelovanja hrvatskog branitelja u obrani 
suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru, uz 
primjenu odgovarajućeg mirovinskog i polaznog faktora 
prema kojemu je mirovina određena, uz uvjet propisan 
zakonom i

* Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda 
prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju 
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2018.

Pravo mjesto za vaše informacije -  www.mirovinsko.hr
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