
OBRAZLOŽENJE 

uz prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja 

prekogranične zdravstvene zaštite 

 

  

Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite 

(„Narodne novine“, broj 116/13., 11/15. i 16/15 - ispravak), člankom 8. propisano je da se uz 

prijavu o upućivanju osiguranika u inozemstvo na rad, odnosno stručno usavršavanje ili 

obrazovanje koje se obavlja uz rad obvezno mora priložiti i liječnička svjedodžba o 

zdravstvenoj sposobnosti osiguranika, ne starija od 90 dana, kojom je prije odlaska u ugovornu 

državu ili treću državu potvrđeno da je osiguranik sposoban za obavljanje poslova radi kojih se 

upućuje na rad, stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje.  

Pod liječničkom svjedodžbom u skladu s istim člankom Pravilnika podrazumijeva se 

svjedodžba koju izdaje doktor specijalist medicine rada u zdravstvenoj ustanovi koja u svom 

sastavu ima djelatnost medicine rada, odnosno doktor specijalist medicine rada privatne prakse 

koji su ugovorni subjekti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: 

Zavod) za tu djelatnost.  

Ovim prijedlogom Pravilnika predlaže se, sukladno zahtjevu Ministarstva obrane 

Republike Hrvatske, dopuna članka 8. Pravilnika na način da se iznimno, za djelatnike 

Ministarstva obrane Republike Hrvatske i pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske 

liječničku, prihvaća svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti koju izdaje Vojno zdravstveno 

središte Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kao jedan od obveznih 

dokumenata za prijavu privremenog rada u inozemstvu , iako se ne radi o ugovornom subjektu 

Zavoda, a s obzirom na specifičnost poslova i djelatnosti koju ova kategorija osiguranika 

obavlja u inozemstvu.  

Napominje se da je Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne 

novine“, broj 82/13.) osnovano Vojno zdravstveno središte Ministarstva obrane koje obavlja 

djelatnost specifične zdravstvene zaštite za djelatnike tog Ministarstva i pripadnike Oružanih 

snaga Republike Hrvatske. 

 

Ujedno se, ovim prijedlogom Pravilnika uređuje postupak u svezi oslobađanja od 

plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, mogućnost kojeg 

je propisana člankom 79. stavkom 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne 

novine", broj 80/13. i 137/13.), s obzirom da isti  nije reguliran važećim Pravilnikom, a niti je 

propisana dokumentacija koja je potrebna kako bi se zahtjevu za oslobađanje moglo udovoljiti. 

Navedeno će doprinijeti informiranosti podnositelja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja 

posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu te im time olakšati 

podnošenje istoga, a ujedno će doprinijeti jednoobraznosti u postupanju organizacijskih 

jedinica Zavoda prilikom rješavanja predmetnih zahtjeva. 

 

 


