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IZ SADRŽAJA:

• Održana 
7. redovna 
sjednica 
Upravnog 
vijeća

• Novi 
lijekovi na 
listama 
HZZO-a

UPRAVNO VIJEĆE 
HZZO-a

Dana 28. rujna 2020. godine održana 
je 7. redovna sjednica Upravnog vijeća 
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigu-
ranje (HZZO).

U nastavku donosimo najvažnije sa 
sjednice. 

Novi lijekovi na 
listama lijekova 
HZZO-a

U redovnoj proceduri na osnovnu 
listu lijekova HZZO-a su uvršteni novi 
lijekovi za liječenje šećerne bolesti (kom-
binacija inzulina degludeka i asparta), 
karcinoma pluća (durvalumab), karci-

noma prostate (apalutamid) i multiple 
skleroze (siponimod).

Na dopunsku listu lijekova HZZO-a 
uvršteni su lijekovi za sekundarnu pre-
venciju kardiovaskularnih događaja i za 
liječenje atopijskog dermatitisa.

Također su na liste lijekova HZZO-a 
stavljene nove generičke i kliničke pa-
ralele te novi oblici i/ili nova pakiranja 
već postojećih lijekova, a uz neke su 
lijekove proširene indikacije za njihovu 
primjenu (za adjuvantno liječenje kar-
cinoma dojke (trastuzumab emtanzin), 
za liječenje ankilozantnog spondilitisa i 
aksijalnog spondiloartritisa (tocilizumab), 
za liječenje karcinoma pluća (osimer-
tinib) te za kućno liječenje hemofilije 
(emicizumab). 

Stavljanjem novih lijekova na liste 
lijekova HZZO-a i proširenjem indika-
cija uz postojeće lijekove proširuje se 
spektar lijekova koje osigurane osobe 
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• Novi iznosi 
limita za 
posebno 
skupe lijekove

• Financiranje 
rada pod 
nadzorom i 
pripravničkog 
staža

mogu za svoje liječenje ostvariti na te-
ret sredstava obveznog zdravstvenog 
osiguranja.

Novi iznosi limita za 
posebno skupe lijekove

Uzimajući u obzir da je zbog epidemije 
infekcije COVID-19 došlo do preraspodjele 
bolesnika između bolničkih zdravstvenih 
ustanova u tijeku liječenja i primjene odre-
đenih posebno skupih lijekova donesena 
je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju 
sredstava koja se ne uračunavaju u maksi-
malno utvrđeni iznos novčanih sredstava 
bolničkih zdravstvenih ustanova. 

HZZO kontinuirano prati potrošnju 
posebno skupih lijekova te je kod do-
nošenja novih limita za posebno skupe 
lijekove uzeta u obzir potrošnja od lipnja 
do kolovoza 2020. godine. 

Popuna Mreže javne 
zdravstvene službe 
nakon provedenog 
natječaja

Zbog potrebe popune Mreže javne 
zdravstvene službe, nakon provedenog 
natječaja koji je bio objavljen 8. rujna 
2020. godine, prihvaćeni su najpovolj-
niji ponuditelji  za sklapanje ugovora o 
provođenju primarne zdravstvene zaštite 
iz obveznog zdravstvenog osiguranja, za 
sklapanje ugovora o provođenju specija-
lističko-konzilijarne i dijagnostičke zdrav-
stvene zaštite i fizikalne terapije u kući te 
za sklapanje ugovora o provođenju spe-
cifične zdravstvene zaštite iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja. 

Ponuditelji su prihvaćeni za razdoblje 
do 31. prosinca 2020. godine. 

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti pri-
hvaćena su dva ponuditelja u djelatnosti 
opće/obiteljske medicine, jedan ponudi-
telj u djelatnosti zdravstvene zaštite žena, 
devet ponuditelja u djelatnosti dentalne 
zdravstvene zaštite te 15 ponuda privatnih 
praksi u djelatnosti zdravstvene njege u 
kući. 

U djelatnosti fizikalne terapije u kući 
prihvaćen je jedan ponuditelj. 

U djelatnosti specifične zdravstvene 
zaštite iz obveznog zdravstvenog osigu-
ranja prihvaćen je jedan ponuditelj. 

Financiranje rada pod 
nadzorom i 
pripravničkog staža

HZZO nastavlja s financiranjem rada 
pod nadzorom doktora medicine bez 
specijalizacije te pripravničkog staža 
zdravstvenih radnika.

U cilju zapošljavanja što većeg broja 
doktora medicine u zdravstvenom susta-
vu Republike Hrvatske HZZO će i nada-
lje financirati rad doktora medicine bez 
specijalizacije. 

Stoga su donesene odluke o izboru 
doktora medicine bez specijalizacije za 
koje će se financirati rad pod nadzorom 
u 2020. godini te je u prijedlogu Liste pr-
venstva uvršteno 346 kandidata.

Također se nastavlja i financiranje rada 
pripravnika – doktora medicine, magistara 
farmacije i magistara medicinske bioke-
mije i laboratorijske medicine za koje će 
se financirati pripravnički staž osnovom 
Javnog natječaja iz 2020. godine. 

Svi pristigli zahtjevi zadovoljavaju for-
malne uvjete te je u sustav financiranja 
pripravničkog staža uvršteno sveukupno 
47 kandidata i to 39 doktora medicine, tri 
magistra farmacije i pet magistara medi-
cinske biokemije i laboratorijske medicine.

Nakon provedenih natječaja, ugovorne 
zdravstvene ustanove i drugi ugovorni 
subjekti HZZO-a sklopit će ugovore o radu 
s odabranim kandidatima, na osnovi kojih 
će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovore 
o financiranju s ugovornim zdravstvenim 
ustanovama i drugim ugovornim subjek-
tima HZZO-a.

eUputnica

Ministarstvo zdravstva i HZZO su u 
sklopu Centralnog informacijskog sustava 
zdravstva Republike Hrvatske (u daljnjem 
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• Pokrenuti 
projekti 
eUputnice, 
eNalaz i 
eOtpusno 
pismo

• eNalaz 
dostupan i 
putem 
Portala 
zdravlja na 
e-Građani

tekstu: CEZIH) pokrenuli projekte eUput-
nice, eNalaz i eOtpusno pismo.

Time je doktorima primarne zdravstvene 
zaštite omogućeno izdavanje  eUputnice 
za usluge u specijalističko-konzilijarnoj 
zdravstvenoj zaštiti. 

Daljnjom nadogradnjom funkcionalno-
sti uputnice u specijalističko-konzilijarnoj 
zdravstvenoj zaštiti (projekt BIS2CEZIH) 
omogućeno je i slanje privitka uz uputnicu 
te slanje više odgovora - specijalističkih 
nazala po istoj uputnici.

Navedenim projektom sve bolničke 
zdravstvene ustanove su pokazale teh-
ničku povezanost na CEZIH i dobile su 
sredstva za informatizaciju vlastitih in-
formacijskih sustava kako bi uspješno 
preuzimale eUputnicu te slale eNalaz.  

Korištenje eUputnice započelo je 1. 
listopada 2020. godine, 

Za osigurane osobe to znači da kod 
izabranog doktora primarne zdravstvene 
zaštite više neće dobivati ispisanu papir-
natu tiskanicu uputnice, već će pravo na 
specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu 
zaštitu ostvarivati putem elektroničke verzije 
tog dokumenta izdanog u informacijskom 
sustavu izabranog doktora, pohranjenoj 
u nacionalnom informacijskom sustavu 
zdravstva CEZIH-a. 

Nakon pružene zdravstvene zaštite 
temeljem eUputnice, eNalaz će biti do-
stavljen izabranom doktoru primarne 
zdravstvene zaštite, ali bit će i dostupan 
osiguranoj osobi putem Portala zdravlja 
na platformi e-Građani. 

Osigurane osobe i dalje imaju moguć-
nost naručiti se samostalno za termin radi 

korištenja specijalističko-konzilijarne 
zdravstvene zaštite. 

U tom slučaju, po izdanoj eUputnici, 
obraćaju se zdravstvenoj ustanovi sa svo-
jim matičnim brojem osigurane osobe 
(MBO), kao ključnim podatkom sa iska-
znice zdravstveno osigurane osobe, što je 
temelj za dohvat i rezervaciju eUputnice.

Za zdravstvene radnike u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti to znači da će u sklopu 
izdavanja eUputnice, uz dosad uobičajeno 
eNaručivanje moći: 

- osiguranu osobu naručiti direktno na 
termin u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi

- uputiti zahtjev za dodjelom termina 
prema odabranoj ugovornoj zdravstvenoj 
ustanovi te

- u situacijama kada ocijeni da je to 
potrebno i ispisati podsjetnik o izdanoj 
eUputnici.

Za bolničke i specijalističko-konzilijarne 
zdravstvene ustanove to znači da će, uz 
dosad uobičajeno eNaručivanje, zahtjev 
za termin dobiti od osigurane osobe ili 
od izabranog doktora primarne zdrav-
stvene zaštite. 

Nastavno na taj zahtjev, zdravstvena 
ustanova je dužna kontaktirati osiguranu 
osobu te ga obavijestiti o dodijeljenom 
terminu.

Preuzimanje eUputnice s CEZIH-a je 
također obvezno kod prijema u zdravstve-
nu ustanovu, što je obvezna predradnja u 
procesu fakturiranja zdravstvene usluge 
prema HZZO-u, a koje se od 1. siječnja 
2021. godine više neće moći ostvariti bez 
podatka o identifikatoru eNalaza po sva-
koj eUputnici.
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■ HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSK OSIGURANJE

Nastavak rada u starosnoj mirovini 
kod istog poslodavca 

Korisnici starosne mirovine mogu nastaviti raditi 
kod istog poslodavca samo uz promjenu postojećeg 
ugovora o radu, što znači da nije potrebna odjava s 
osiguranja. Rad u mirovini ograničen je do četiri sata 
rada dnevno bez obustave isplate mirovine.
Osiguranici koji odlaze u mirovinu trebaju podnijeti 
Zahtjev za mirovinu nadležnoj područnoj službi/ ure-
du/ispostavi HZMO-a na za to predviđenoj tiskanici 
zahtjeva, a njihovi poslodavci trebaju prijaviti promjenu 
popunjavanjem tiskanice M-3P i priložiti izmijenjeni 
ugovor o radu.
Također, korisnici mirovine koji nakon stjecanja prava 
na mirovinu ostvare 12 mjeseci staža osiguranja na 
ovaj način (dvije kalendarske godine) mogu zatražiti 
ponovno određivanje mirovine.

Pretkompletiranje podataka i 
informativni izračun mirovine

Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za staro-
snu i prijevremenu starosnu mirovinu i Zahtjev za 
informativni izračun mirovine prema odredbama 
ZOMO-a može se podnijeti elektroničkim i pisanim 
putem:
•  elektroničkim putem, preko Korisničkih stranica na 

internetskoj stranici HZMO-a (nakon pribavljanja 
korisničkog imena i lozinke),

•  pisanimputem, odnosnoslanjempopunjenihtiskanica 
navedenog zahtjeva i obavijesti. Napominjemo, u 
ovom slučaju je uz tiskanicu zahtjeva za izračun 
potrebno priložiti potvrdu o uplaćenoj naknadi 
(uplatnicu) koja sada iznosi 70,00 kn.

Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za sta-
rosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu moguće je 
podnijeti 6 do 12 mjeseci prije, a njime se HZMO-u 
omogućava pokrenuti postupak pretkompletiranja, 
odnosno prikupljanja svih podataka o stažu i plaći.
Tiskanice obavijesti i zahtjeva dostupne su na inter-
netskim stranicama HZMO-a.

Obavijest o isplaćenim mirovinskim 
primanjima

Podsjećamo korisnike mirovina da im obavijesti o 
isplaćenim mirovinskim primanjima njihova banka 
svaki mjesec dostavlja na kućnu adresu zajedno s 
izvodom tekućeg računa. Navedenu obavijest kori-
snici mogu i osobno preuzeti u svojoj banci ili putem 
internet bankarstva.
Dodatni zahtjev za izdavanje potvrde o isplaćenim 
mirovinskim primanjima može se osobno ili poštom 
podnijeti i putem tiskanice Zahtjeva za izdavanje po-
tvrde o isplaćenoj mirovini i plaćenom porezu i prirezu 
(tiskanica je dostupna na internetskim stranicama 
HZMO-a).

Produžen rok za dostavu potvrda o životu 
korisnicima hrvatske mirovines 

prebivalištem u Australiji
Korisnicima hrvatskih mirovina koji prebivaju u 
Australiji tijekom rujna i listopada 2020. na kućne 
adrese u Australiji stižu službene tiskanice potvrda 
o životu.
Zbog poteškoća nastalih u poštanskom prometu 
uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19 i ne-
mogućnosti da se popunjene i ovjerene potvrde 
o životu vrate do roka navedenog u potvrdi (30. 
listopada 2020.), obavještavamo korisnike miro-
vina da tiskanice nisu obvezni vratiti do roka 
navedenog u potvrdi i da im zbog toga isplata 
mirovine neće biti obustavljena.
O daljnjem postupanju s dobivenim potvrdama 
o životu korisnike ćemo pravodobno obavijestiti 
na našim web-stranicama.
Također, korisnike hrvatskih mirovina s prebivali-
štem u Australiji koji nisu primili tiskanice potvrda 
o životu obavještavamo da im potvrde nisu posla-
ne jer podatke o njima dobivamo elektroničkom 
razmjenom podataka između Republike Hrvatske 
i Australije.

Obavijest korisinicima hrvatske mirovine 
s prebivalištem na Kosovu

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je korisni-
cima hrvatske mirovine s prebivalištem na Kosovu 
otpremio tiskanice potvrda o životu nakon što je 
omogućen poštanski promet s Republikom Ko-
sovo, koji je bio prekinut zbog epidemije bolesti 
COVID-19.
Tiskanice potvrda o životu, koje su otpremljene 
poštom 28. kolovoza 2020., korisnici trebaju po-
puniti, potpisati i ovjeriti te dostaviti Hrvatskom 
zavodu za mirovinsko osiguranje do 15. listo-
pada 2020.



Uređuje i grafički priprema:
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