
 
 
Rezultat postupka savjetovanja s javnošću u procesu donošenja Pravilnika o izmjenama i 
dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog 
osiguranja.– sažetak primjedbi i prijedloga 
 

Naziv tijela/ime 

i prezime 

osobe koje/a je 

dostavilo/a 

primjedbu/ 

prijedlog 

Načelne primjedbe i prijedlozi te 

članci na koje su izjavljene 

primjedbe (članci na koje nije bilo 

primjedbi nisu prikazani) 

PRIHVAĆENO / NIJE 

PRIHVAĆENO uz obrazloženje  

Anka Slonjšak, 
Pravobraniteljic
a za osobe s 
invaliditetom 
 

Poštovani,  

Pravilnikom o izmjenama i dopuni 

Pravilnika o uvjetima i načinu 

ostvarivanja prava iz obveznog 

zdravstvenog osiguranja 

(Narodne novine br.: 49/14, 51/14, 

11/15, 17/15, 123/16 - ispravak, 

129/17 i 9/21 nastavku: Pravilnik) 

uvažena su dugogodišnja 

nastojanja Udruge „OKO“ da i 

roditelji djece s teškoćama u 

razvoju ostvare naknadu za 

izvanbolnički smještaj u slučaju 

potrebe za liječenjem djeteta s 

teškoćama u razvoju kada su 

bolnički kapaciteti popunjeni.  

Ovim putem skrenuli bi pozornost 

kako potrebe djeteta s teškoćama 

u razvoju ne prestaju sa 

punoljetnošću djeteta te iste 

postoje i nadalje pa slijedom toga i 

potreba za 

roditeljevom/skrbnikovom 

podrškom. Kao što vam je 

poznato, djeca s teškoćama u 

razvoju s obzirom na specifičnosti 

oštećenja zahtijevaju i dodatnu 

podršku i pažnju, a roditelj/skrbnik 

ipak može najlakše prepoznati 

potrebe svog djeteta i zadovoljiti 

ih. 

PRIHVAĆENO 



 

Nužnost podrške osobi s 

teškoćama u razvoju/invaliditetom 

(težim smetnjama u razvoju) za 

vrijeme rehabilitacije u specijalnoj 

ustanovi za medicinsku 

rehabilitaciju, neovisno o dobi 

osigurane osobe, prepoznata je i 

regulirana čl.15a. Pravilnika o 

uvjetima i načinu ostvarivanja 

prava iz obveznog zdravstvenog 

osiguranja za bolničko liječenje 

medicinskom rehabilitacijom i 

fizikalnom terapijom u kući (Interni 

pročišćeni tekst - "Narodne 

novine" broj 26/96., 79/97., 31/99., 

51/99., 73/99., 40/07., 46/07. - 

pročišćeni tekst, 64/08., 91/09., 

118/09. i 9/21. dalje: Pravilnik o 

medicinskoj rehabilitaciji).  

Smatramo kako je i u ovom slučaju 

potrebno pravo ne uvjetovati 

dobnom granicom budući da 

potreba za podrškom ne prestaje 

punoljetnošću. Teškoća/invaliditet 

djeteta/osobe je trajno stanje koje 

prati dijete/osobu do kraja života, 

a što ima za posljedicu 

kontinuiranu, svakodnevnu 

potrebu za podrškom druge 

osobe, neovisno gdje se osoba 

nalazi. 

S obzirom na prethodno 

navedeno, a sukladno ovlastima 

propisanim Zakonom o 

pravobranitelju za osobe s 

invaliditetom (Narodne novine, 

br.107/07) preporučamo i 

predlažemo da se dobna granica 

propisana čl. 36. Pravilnika briše 

odnosno da se propiše kako pravo 

na naknadu za troškove 

izvanbolničkog smještaja, 

ostvaruje roditelj/skrbnik s težim 

smetnjama u razvoju, neovisno o 

dobi osigurane osobe, a po uzoru 

na čl.15a.Pravilnika o medicinskoj 

rehabilitaciji. 



Ovu preporuku i prijedlog u 

postupku savjetovanja sa 

zainteresiranom javnosti 

dostavljamo temeljem čl.9. 

Zakona o pravobranitelju dok vas 

temeljem čl. 10. st.1. i st.2., a 

nakon završetka postupka, 

molimo za izvješće povodom ovog 

prijedloga i preporuke. 

Zahvaljujemo se. 

S poštovanjem, 

 

 


