
OBRAZLOŽENJE  

 

uz prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja 

prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja 

 

 

Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz 

obveznog zdravstvenog osiguranja predlaže se povećanje dobne granice djeteta za koje 

roditelj ili osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj (u daljnjem tekstu: skrbnik) može 

na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ostvariti pravo na smještaj 

(cjelodnevni i dnevni) uz dijete na bolničkom liječenju.   

Tako pravo na cjelodnevni smještaj, između ostalih, može ostvariti roditelj ili skrbnik djeteta 

do 3. godine života, dok prema važećem Pravilniku to pravo može ostvariti majka djeteta pod 

uvjetom da je jedina prehrana djeteta majčino mlijeko, odnosno da postoji potreba dojenja 

djeteta. 

Pravo na dnevni smještaj predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika može ostvariti 

roditelj ili skrbnik do 7. godine života djeteta dok je važećim Pravilnikom, između ostalog, 

propisano ostvarivanje navedenog prava za dijete do 5. godine života.   

Također se zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom bolesti COVID-19, a 

potom i razornog potresa koji je zadesio područja više županija Republike Hrvatske predlaže 

dopuna Pravilnika kojom bi se poslodavcima koji imaju pristup portalu e-Poslovanje 

omogućilo elektroničko podnošenje zahtjeva za povrat isplaćene naknade plaće čime bi se 

taj postupak znatno olakšalo i ubrzao. U tu svrhu mijenjaju se i tiskanice „Potvrda o plaći“ i 

„Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad“ na način da se brišu mjesta 

predviđena za pečat i potpis odgovorne osobe te se predviđa mjesto za: „Ime i prezime/OIB 

odgovorne osobe“ kako bi se ista također mogla dostavljati elektroničkim putem. 

Poslodavcima koji imaju pristup navedenom portalu uz podatke o utvrđenoj i zaključenoj 

privremenoj nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad omogućuje se podnošenje zahtjeva 

za povrat isplaćene naknade plaće bez obveze prilaganja tiskanice Izvješća o privremenoj 

nesposobnosti/spriječenosti za rad koju će Zavod preuzeti iz Centralnog zdravstvenog 

informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). 

Osiguranik koji obavlja gospodarsku djelatnost, odnosno samostalno u obliku zanimanja 

obavlja profesionalnu djelatnost te osiguranik koji ostvaruje pravo na naknadu plaće koju 

obračunava i isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uz zahtjev za naknadu 

plaće više ne mora prilagati tiskanicu „Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za 

rad“ već podatke potrebne za obračun i isplatu naknade plaće Zavod preuzima iz Centralnog 

zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). 

Za radnike upućene na rad u inozemstvo definira se što se smatra isplaćenom plaćom 

temeljem koje se ostvaruje pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti 

odnosno spriječenosti za rad. Važećim Pravilnikom nisu obuhvaćeni radnici upućeni na rad u 

drugu državu EU tako da se predlaže izmjena kako bi se i za njih na isti način definiralo što 

se smatra isplaćenom plaćom kao i za radnike upućene u ugovornu i treću državu. 

Budući da se Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad, u slučaju da 

privremena nesposobnost odnosno spriječenost za rad prelazi iz mjeseca u mjesec, izdaje 



na kraju mjeseca nema potrebe za izdavanjem tiskanice „Obavijest o trajanju privremene 

nesposobnosti/spriječenosti za rad te se stoga predlaže ukidanje navedene tiskanice. 

Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika pobliže se pojašnjava pojam mjesto na način 

da se definira u skladu sa zakonom kojim se uređuju područja županija, gradova i općina u 

Republici Hrvatskoj, a isto je od iznimnog značenja za ostvarivanje prava na naknadu za 

troškove prijevoza u vezi s korištenjem prava na zdravstvenu zaštitu.  

Kako bi se omogućilo osiguranim osobama koje žive u naseljima koja pripadaju prema 

navedenom zakonu područjima gradova, a mogu biti udaljena od istih 20 i više kilometara 

ostvarivanje prava na naknadu za troškove prijevoza iznimno se pod mjestom podrazumijeva 

i naselje koje je u sastavu grada ako je od grada u čijem je sastavu udaljeno 20 i više 

kilometara.  

Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika se definiraju pojmovi „primjereni rok“ i 

„najdulje medicinski prihvatljivo vrijeme čekanja za zdravstvene postupke u vezi maligne i 

hematološke bolesti i predtransplantacijske obrade“ u smislu ostvarivanja prava na naknadu 

za troškove prijevoza. 

Slijedom navedenog, zbog aktualne epidemiološke situacije na području Republike Hrvatske 

savjetovanje s javnošću o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i 

načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja iznimno će se provesti u 

skraćenom postupku dana 15. i 16. siječnja 2021. godine.  

 

 

 


