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Vodič obveznog 
zdravstvenog osiguranja

PRILOG GLASILU SINDIKATA UMIROVLJENIKA HRVATSKE U VELJAČI 2021.

UPRAVNO VIJEĆE HZZO-a
Dana 28. siječnja 2021. godine održana je 18. 

redovna sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). U 
nastavku donosimo najvažnije odluke.

Osigurana dodatna 
sredstva za testiranje 
na COVID-19

HZZO je osigurao dodatna novčana sredstva 
za provođenje dijagnostičkog postupka testi
ranja na bolest COVID-19 Hrvatskom zavodu 
za javno zdravstvo (HZJZ) i zavodima za javno 
zdravstvo svih županija i Grada Zagreba, za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. 
godine.

Plaćanja ugovornim 
partnerima HZZO-a na 
potresom pogođenim 
područjima

HZZO je utvrdio način plaćanja svojim ugo
vornim partnerima koji nisu u mogućnosti ili

otežano provode ugovorenu zdravstvenu za
štitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja 
na potresom pogođenim područjima dijelova 
županija Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i 
Karlovačke tijekom mjeseca siječnja, veljače 
i ožujka 2021. godine.

Ugovorni partneri HZZO-a na navedenim 
područjima koji nisu u mogućnosti povoditi 
ugovornu zdravstvenu zaštitu, tijekom mjeseca 
siječnja, veljače i ožujka 2021. godine ostvarit 
će prosječan iznos novčanih sredstva koji su 
prethodno ostvarili u zadnjih šest mjeseci na 
temelju ugovora s HZZO-om.

Smještaj uz dijete za 
vrijeme bolničkog 
liječenja

Upravno vijeće HZZO-a donijelo je Pravilnik 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjeti
ma i načinu ostvarivanja prava iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja, koji je  objavljen u 
„Narodnim novinama" broj 9 od 3. veljače 
2021. godine, a stupio je  na snagu 4. veljače 
2021. godine.

Navedenim Pravilnikom, između ostaloga, 
izmijenjene su odredbe koje su uređivale pravo 
na cjelodnevni i dnevni smještaj uz oboljelo 
dijete za vrijeme njegovog bolničkog liječenja

IZ SADRŽAJA :

• Osigurana 
dodatna 
sredstva za 
testiran je  na 
COVID-19

• Plaćanja 
ugovornim  
partnerim a 
HZZO-a na 
potresom  
pogođenim  
područjim a
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na način da je povećana dobna granica djeteta 
za koje roditelj ili osoba koja skrbi o djetetu 
(u daljnjem tekstu: skrbnik) može na teret 
sredstava HZZO-a ostvariti navedena prava.

U skladu s izmijenjenim odredbama Pravilnika 
cjelodnevni smještaj, na prijedlog izabranog 
doktora djeteta odnosno odjelnog doktora 
ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u 
kojoj se dijete liječi, a ovisno o smještajnim 
kapacitetima ugovorne bolničke zdravstvene 
ustanove, može koristiti osigurana osoba:

1. jedan od roditelja ili skrbnik djeteta mla
đeg od tri godine

smetnjama u razvoju može koristiti cjelod
nevni ili dnevni smještaj uz dijete za vrijeme 
njegovog bolničkog liječenja bez obzira na 
dob djeteta.

Osigurana osoba koja koristi cjelodnevni ili 
dnevni smještaj uz dijete za vrijeme njegovog 
bolničkog liječenja nije obvezna sudjelovati 
u troškovima zdravstvene zaštite, a osigu- 
ranik koji u skladu s odredbama Zakona o 
obveznom zdravstvenom osiguranju može 
ostvariti pravo na naknadu plaće ima pravo 
za vrijem e korištenja smještaja uz dijete na 
naknadu plaće na ime privremene spriječenosti 
za rad zbog njege osigurane osobe -  djeteta.

• Sm ještaj uz 
d ijete za 
vrijem e 
bolničkog 
liječenja

2. jedan od roditelja ili skrbnik djeteta s 
težim smetnjama u razvoju pod uvjetom da 
roditelj ili skrbnik djeteta odnosno dijete o 
utvrđenim težim smetnjama u razvoju posje
duje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela 
odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela 
vještačenja u skladu sa posebnim propisima

3. jedan od roditelja ili skrbnik djeteta mlađeg 
od 18 godina, oboljelog od maligne ili druge 
bolesti koja neposredno ugrožava život, koje 
se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj 
bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje 
djece oboljele od malignih ili drugih bolesti 
koje neposredno ugrožavaju život (klinički 
bolnički centar, klinička bolnica, klinika).

U slučaju da ugovorna bolnička zdravstvena 
ustanova za liječenje djece oboljele od malignih 
ili drugih bolesti koje neposredno ugrožavaju 
život (klinički bolnički centar, klinička bolnica, 
klinika) nema smještajnih kapaciteta za osigu
ranje cjelodnevnog smještaja uz dijete, roditelj 
ili skrbnik djeteta, oboljelog od malignih ili 
drugih bolesti koje neposredno ugrožavaju 
život, po danu bolničkog liječenja ostvaruje 
pravo na naknadu za troškove smještaja u 
iznosu od 6% proračunske osnovice (199,56 
kuna), pod uvjetom da je  mjesto prebivališta 
odnosno boravišta roditelja ili skrbnika djeteta 
udaljeno 30 i više kilometara od mjesta sjedišta 
ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u 
kojoj se dijete liječi.

Dnevni smještaj može koristiti osigurana 
osoba -  jedan od roditelja ili skrbnik djeteta 
mlađeg od sedam godina života te jedan od 
roditelja ili skrbnik djeteta s težim smetnjama 
u razvoju, koje se nalazi na bolničkom liječenju 
u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje 
djece oboljele od akutnih bolesti, a na prijedlog 
izabranog doktora djeteta odnosno odjelnog 
doktora ugovorne bolničke zdravstvene usta
nove u kojoj se dijete liječi.

Jedan od roditelja ili skrbnik djeteta s težim

Vezano uz navedene promjene glede ko
rištenja prava na smještaj uz dijete za vrijeme 
bolničkog liječenja, a u odnosu na liječenje 
bolničkom medicinskom rehabilitacijom u 
specijalnim bolnicama za medicinsku reha
bilitaciju, donesen je i Pravilnik o izm jena
ma i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu 
ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog 
osiguranja za bolničko liječenje medicinskom 
rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući, 
koji je  također objavljen u „Narodnim novi
nama" broj 9 od 3. veljače 2021. godine sa 
stupanjem na snagu narednog dana.

Prema izmijenjenom Pravilniku na prijed
log izabranog doktora primarne zdravstvene 
zaštite, a na osnovi mišljenja doktora speci
jalista određene specijalnosti, liječničko po
vjerenstvo HZZO-a može odobriti boravak 
uz osiguranu osobu mlađu od 18 godina 
života u specijalnoj bolnici za medicinsku 
rehabilitaciju osiguranoj osobi -  jednom  
od roditelja ili osobi koja skrbi o osiguranoj 
osobi, u sljedećim slučajevim a:

1. kada se provodi točno određen i utvr
đen program izobrazbe roditelja ili skrbni
ka osigurane osobe -  djeteta u postupcima 
rehabilitacije, za dijete do navršene sedme 
godine života

2. kada je u provođenju rehabilitacije po
trebna prisutnost roditelja odnosno skrbni
ka osigurane osobe zbog nužnosti pružanja 
pomoći koja nije obuhvaćena programom 
provođenja rehabilitacije (aspiracija dišnog 
sustava, hranjenje, samostalno obavljanje fizi
oloških potreba, okretanje tijekom noći i dr.).

Kada je  u provođenju rehabilitacije osi
gurane osobe starije od 18 godina života 
zbog nužnosti pružanja pomoći koja nije 
obuhvaćena programom provođenja reha
bilitacije (aspiracija dišnog sustava, hranjenje, 
samostalno obavljanje fizioloških potreba) 
potrebna prisutnost druge osobe, liječničko
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povjerenstvo HZZO-a iznimno može odobriti 
boravak uz osiguranu osobu u specijalnoj 
bolnici za medicinsku rehabilitaciju osigura
noj osobi -  jednom  od roditelja, skrbniku ili 
drugoj osobi koja može pružiti pomoć koja 
nije obuhvaćena programom rehabilitacije.

Ostvarivanje predmetnog prava uvjetovano 
je odgovarajućim smještajnim kapacitetima 
specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju.

Iznimno, bez potrebe prethodnog odobre
nja liječničkog povjerenstva Zavoda, pravo 
na boravak uz osiguranu osobu za vrijeme 
rehabilitacije, ovisno o odgovarajućim sm je
štajnim kapacitetima specijalne bolnice za 
medicinsku rehabilitaciju, ima:

1. osigurana osoba -  jedan od roditelja 
odnosno skrbnik za dijete do navršene treće 
godine života

2. osigurana osoba -  jedan od roditelja 
odnosno skrbnik osigurane osobe s težim 
smetnjama u razvoju koje o tome u skladu s 
posebnim propisima posjeduju odgovarajuće 
rješenje nadležnog tijela odnosno nalaz i mi
šljenje nadležnog tijela vještačenja u skladu 
s posebnim propisima, bez obzira na dob 
osigurane osobe.

Ostvarivanje prava na smještaj u pret
hodno navedenim slučajevima uvjetovano 
je odgovarajućim smještajnim kapacitetima 
specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju.

OBAVIJEST OSIGURANICIMA DOPUNSKOG 
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U provedbi dopunskoga zdravstve
nog osiguranja HZZO osigurava i 
posebno osjetljive skupine osi- 

guranika koji po različitim osnovama 
ostvaruju pravo na policu dopunskoga 
zdravstvenog osiguranja na teret sred
stava državnog proračuna.

Kako bi se i dalje štitili naši najosjetlji
viji građani, 1. svibnja stupio je na snagu 
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o 
dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju 
kojim se povećao prihodovni cenzus za 
ostvarivanje prava na plaćanje premije 
dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz 
državnog proračuna, a koji se svake go
dine usklađuje s promjenama prosječnog 
indeksa potrošačkih cijena i promjena
ma prosječne bruto plaće zaposlenih u 
Republici Hrvatskoj.

Ovim usklađenjem, pravo na plaćanje 
premije dopunskoga zdravstvenog osi
guranja iz državnog proračuna u 2021.

godini osigurane osobe ostvaruju kada 
ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj 
godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno 
nije veći od 1.600,12 kuna te osigurane 
osobe -  samci, ukoliko im prihod u pret
hodnoj kalendarskoj godini nije veći od 
2.047,20 kuna.

Zbog ovih promjena HZZO će za osi- 
guranike koji ostvaruju pravo na policu 
dopunskoga zdravstvenog osiguranja na 
teret državnog proračuna to pravo utvrditi 
po službenoj dužnosti, a osiguranici će 
policu nesmetano moći koristiti.

Osiguranici koji smatraju da bi mogli 
ostvariti pravo na policu dopunskoga 
zdravstvenog osiguranja na teret državnog 
proračuna, a to im pravo nije utvrđeno, 
mogu se radi eventualnog ostvarivanja 
prava obratiti nadležnom uredu HZZO-a 
putem e-maila, ukoliko to još nisu učinili. 
Sve kontakte možete pronaći na https:// 
dzo.hzzo.hr/kontakt.

• O bavijest
osiguran icim a
dopunskoga
zdravstvenog
osiguranja

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., zamjenica ravnatelja HZZO-a 
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
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info.hzin o.HRVATSKI ZAVOD ZA 
MIROVINSK OSIGURANJE

PRILOG GLASILU SINDIKATA UMIROVLJENIKA HRVATSKE

Zagreb, veljača 2021. godina XIV, broj 2

Potvrde o isplaćenoj mirovini, plaćenom porezu i prirezu za 2020. godinu
Korisnicima mirovina kojima se mirovine isplaćuju preko poslovnih banaka na Obavijesti o miro
vinskim primanjima za siječanj 2021. bit će iskazani podaci o ukupno isplaćenoj mirovini u 2020. 
te ukupno obračunatom porezu i prirezu.
Korisnici hrvatske mirovine koji žive u inozemstvu zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenoj mirovini 
mogu podnijeti putem e-usluga HZMO-a ili putem tiskanice dostupne na web-stranici HZMO-a, 
koju trebaju dostaviti područnoj službi HZMO-a koja im isplaćuje mirovinu.

Rad umirovljenika u inozemstvu

Umirovljenici koji se zaposle u inozemstvu obvezni 
su o datumu početka rada obavijestiti HZMO radi 
odlučivanja o pravu na daljnju isplatu mirovine. 
Isplata mirovine neće se obustaviti ako se korisnik 
prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine 
i starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika 
zaposli do polovice punog radnog vremena.

Ponovno određivanje mirovine
U slučaju da korisnik prijevremene starosne mirovine 
navrši godinu dana osiguranja u državi članici Europske 
unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarskoj

Konfederaciji, 
nakon prestanka 
zaposlenja ima 
pravo podnijeti 
zahtjev za novo 
određivanje svo
te prijevremene 
starosne miro
vine.

Korisnik prijevremene starosne mirovine koji tijekom 
rada u inozemstvu ostvari dovoljno godina staža osi
guranja i ispunjava uvjete godina života za starosnu 
mirovinu, nakon završetka zaposlenja može podnijeti 
i zahtjev za starosnu mirovinu.

Obračun poreza 
na mirovinska primanja

Od 1. siječnja 2021. u obračunu poreza na 
mirovinska primanja za prosinac 2020. 
primijenjene su nove odredbe Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o po
rezu na dohodak (Narodne novine, br. 
138/20).

Na poreznu osnovicu do 30.000,00 kn 
porez se obračunava po stopi od 20%, 
umjesto dosadašnjih 24%, a na poreznu 
osnovicu veću od 30.000,00 kn po stopi 
od 30%, umjesto 36%.

Obračunati porez umanjen je za 50% 
za sve umirovljenike, a za korisnike koji 
imaju evidentiran postotak HRVI-a porez 
se umanjuje za 50% nakon umanjenja 
za postotak HRVI-a.

Osnovni osobni odbitak i dalje iznosi 
4.000,00 kn, a osnovica osobnog odbitka 
koja se koristi za izračun osnovnog osob
nog odbitka i dijela osobnog odbitka za 
uzdržavane članove uže obitelji i djecu 
te invalidnost i dalje iznosi 2.500,00 kn.
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KORISNICI MIROVINA - isplata u siječnju 2021.

V rsta  m irovine Broj k o risn ik a P ro s je čn e  sv o te  m irovina

P rem a Zakonu o m irovinskom  o sig u ran ju  - ZOMO

Starosna mirovina 499 149 2.773,32 kn

Starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika - čl. 35. ZOMO-a 37 442 3.697,83 kn

Starosna mirovina prevedena iz invalidske - čl. 58. ZOMO-a 83 066 2.440,58 kn

Prijevrem ena starosna mirovina 203 545 2.664,81 kn

Prijevremena starosna mirovina zbog stečaja poslodavca - čl. 36. ZOMO-a 340 2.895,51 kn

Invalidska mirovina 107 357 2.083,63 kn

Obiteljska mirovina 216 511 2.089,18 kn

UKUPNO - ZOMO 1 147 410 2.566,56 kn

K o risn ic i koji su  u 2020. godin i prvi put o stv a r ili pravo na m irovinu - ZOMO Broj k o risn ik a P ro s ječn a  neto m irovina

Starosna mirovina 24 136 2.546,80 kn

Starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika - čl. 35. ZOMO-a 5 343 3.463,33 kn

Prijevremena starosna mirovina 7 880 2.775,00 kn

Prijevremena starosna mirovina zbog stečaja poslodavca - čl. 36. ZOMO-a 26 2.745,86 kn

Invalidska mirovina 2 133 1.936,73 kn

Obiteljska mirovina 10 490 2.178,30 kn

UKUPNO 50 008 2.577,47 kn

Prosječna starosna ZOMO mirovina s mirovinskim stažem od 40 i više godina 105 317 3.945,47 kn

Prosječna ukupna ZOMO mirovina s mirovinskim stažem od 40 i više godina 203 340 3.598,73 kn

Korisnici najniže mirovine kojima je mirovina određena prema ZOMO 268 191 1.724,97 kn

Korisnici najviše mirovine prema Zakonu o najvišoj mirovini 1 756 7.297,44 kn

Ukupan broj osiguranika 1 536 300

Ukupan broj korisnika mirovine 1 241 085

Odnos broja korisnika mirovina i osiguranika 1:1,24

Prosječna netoplaća u Republici Hrvatskoj za studeni 2020. 6.863,00 kn

Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2020. godini 2.546,80 kn

Korisnici mirovina - muškarci (46,07%) 571 746

Korisnici mirovina - žene (53,93%) 669 339

Prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO 31 godina

Prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina - ZOMO 72 godina

Prosječan mirovinski staž za korisnike starosne mirovine ostvarene u 2020. godini - ZOMO 31 godina

Prosječna dob za korisnike starosne mirovine ostvarene u 2020. godini - ZOMO 64 godine

Procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja 3.542.000.000 kn

Uređuje i grafički priprema:
Ured za odnose s javnošću HZMO 
A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb 
e-mail: urednistvo@mirovinsko.hr
faks: 01/4595-168

ni.
mirovinsko.hr

INFOTELEFONI: 
+385 1 45 95 011 
+385 1 45 95 022

(radnim danom od 8 do 16 sati)
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Kako se isplaćuje nacionalna 
naknada za starije osobe?
Nacionalnu naknadu za starije osobe 
isplaćuje HZMO preko poslovnih 
banaka u Republici Hrvatskoj, u 
tekućem mjesecu za protekli mjesec. ' I

Je li moguće naslijediti 
nacionalnu naknadu 
za starije osobe?
Nacionalna naknada za starije 
osobe je osobno pravo korisnika 
i ne može se prenositi na drugu 
osobu niti naslijediti, a ne 
može biti ni predmet ovrhe ili 
osiguranja.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Nacionalna naknada 
za starije osobe

Središnja služba 
A. Mihanovića 3 

10000 Zagreb 
Hrvatska

INFOTELEFONI
01 4595 011 
01 4595 022

(radnim danom od 8 do 16 sati) mirovinsko.hr hznio.:

Stoje nacionalna 
naknada za starije osobe?
Nacionalna naknada za starije 
osobe su novčana primanja 
za hrvatske državljane starije 
od 65 godina života koji nisu 
osigurali prihod za starost 
i ne ostvaruju pravo na 
mirovinu.

Nacionalna naknada za starije 
iznosi 800,00 kuna mjesečno.

Tko može ostvariti pravo na nacionalnu 
naknadu za starije osobe?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti 
hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s 
prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom 
trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva 
za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet uz koji moraju biti 
ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:
• da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom 

mirovinskom osiguranju
• da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva 

ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu 
kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne 
naknade za starije osobe od 800,00 kn

• da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

Kako se podnosi zahtjev 
za nacionalnu naknadu 
za starije osobe? 1

1
2 > I

Postupak za priznanje prava na 
nacionalnu naknadu za starije 
osobe pokreće se zahtjevom koji se 
podnosi područnoj ustrojstvenoj 
jedinici Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje nadležnoj 
prema mjestu prebivališta 
podnositelja zahtjeva, preporučeno 
poštom ili elektroničkim putem u 
sustavu e-Građani.

Tiskanica zahtjeva za nacionalnu 
naknadu za starije osobe može 
se preuzeti na internetskim 
stranicama HZMO-a, u sustavu 
e-Građani ili kupiti u Narodnim 
novinama.

Može li korisnik prava na mirovinu i korisnik prava 
na zajamčenu minimalnu naknadu ostvariti pravo na 

nacionalnu naknadu za starije osobe?

prema propisima o socijalnoj skrbi
• da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema 

propisima o socijalnoj skrbi
• da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o 

doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu 
minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu 
za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi 
isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu 
minimalnu naknadu.


