OBRAZLOŽENJE UZ IZJAVU
Uvjete za ostvarivanje prava na naknadu plaće propisane Zakonom o obveznom
zdravstvenom osiguranju osiguranik dokazuje svojom pisanom Izjavom kojom pod
materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da živi sam sa djetetom, da istodobno ne
koristi pravo na naknadu plaće, odnosno novčanu naknadu za drugo dijete, da nema
priznato pravo na status roditelja njegovatelja za drugo dijete, a činjenica zaposlenosti
drugog roditelja utvrđuje se provjerom statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju u
evidenciji osiguranih osoba Zavoda, koja evidencija je dostupna svim izabranim doktorima
primarne zdravstvene zaštite.
S obzirom da se propisani uvjeti odnose na osiguranika, a doktor obiteljske (opće)
medicine odgovara za točnost podataka upisanih u Izvješću o privremenoj
nesposobnosti/spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: Izvješće), kako bi se doktor oslobodio
odgovornosti za eventualno izdavanje Izvješća, a da nisu prethodno ispunjeni svi propisani
zakonski uvjeti za ostvarivanje prava, osiguranik potpisanom Izjavom pod materijalnom i
kaznenom odgovornošću potvrđuje da su podaci u Izjavi istiniti odnosno potvrđuje da su
ispunjeni propisani uvjeti.
Također je Izjava proširena na način da se iznimno ako je drugi roditelj nezaposlen ili
umirovljenik, pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zaposlenom
roditelju može priznati samo pod uvjetom da je nezaposleni roditelj, odnosno roditelj
umirovljenik nesposoban brinuti o bolesnom djetetu iz medicinskih razloga. Potvrdu o
nesposobnosti nezaposlenom roditelju, odnosno umirovljeniku izdaje njegov doktor
opće/obiteljske medicine koja se prije izdavanja Izvješća mora dostaviti izabranom doktoru
koji izdaje Izvješće zaposlenom roditelju – korisniku njege.
Predviđena je i mogućnost priznavanja prava na naknadu plaće za vrijeme
privremene spriječenosti za rad zaposlenom roditelju i u slučaju ako drugi nezaposleni
/umirovljeni roditelj zbog drugog objektivnog razloga ne može brinuti o bolesnom djetetu (npr.
radi temeljem ugovora o djelu, redovno studira).
Doktor obiteljske (opće) medicine ne može izdati Izvješće prije nego osiguranik
(korisnik njege) ne potpiše Izjavu, budući je ista također i temelj za isplatu naknade plaće
osiguraniku od strane poslodavca koji ne mora imati saznanja o činjenicama važnim za
ostvarivanje prava.
Slijedom navedenog, s obzirom da je Zavod ovlašten provjeravati točnost podataka
navedenih u Izjavi odnosno da li osiguranik ispunjava uvjete propisane zakonom za
priznavanje prava na naknadu plaće tijekom privremene nesposobnosti/ spriječenosti za rad,
a temeljem utvrđenog pokretati postupke naknade štete pri nadležnom sudu protiv
osiguranika koji su svojom lažnom podacima navedenim u Izjavi oštetili Zavod, doktor
obiteljske (opće) medicine dužan je čuvati potpisanu Izjavu.

