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Povećanje imovinskog 
cenzusa za stjecanje 
statusa osigurane 
osobe – člana obitelji

 
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdrav-

stveno osiguranje (HZZO) na 56. sjednici održanoj 
29. srpnja 2022. godine donijelo je Pravilnik 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvje-
tima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja, objavljen u „Narod-
nim novinama“ broj 90 od 3. kolovoza 2022. 
godine sa stupanjem na snagu prvoga dana 
nakon objave, kojim je povećan iznos mjesečnog 
prihoda za stjecanje statusa osigurane osobe 
sa 18% proračunske osnovice (598,68 kuna) na 
25% proračunske osnovice (831,50 kuna) koji 
iznos, uz ispunjenje i ostalih propisanih uvjeta, 
ne smiju prelaziti osobe za stjecanje statusa 
osigurane osobe – člana obitelji osiguranika. 

Naime, prema članku 10. stavku 1. točkama 
3. i 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osi-
guranju („Narodne novine“, broj 80/13., 137/13. 
i 98/19. – u daljnjem tekstu: Zakon) status osi-
gurane osobe – člana obitelji osiguranika, kao 
nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja, 
mogu steći roditelji (otac, majka, očuh, maće-
ha i posvojitelj) te unuci, braća, sestre, djed i 
baka, ako su nesposobni za samostalan život 
i rad, ako nemaju sredstava za uzdržavanje i 
ako ih osiguranik uzdržava, s time da je HZZO 
Zakonom ovlašten utvrditi uvjete pod kojima 
se smatra da su navedene osobe nesposobne 

za samostalan život i rad i da nemaju vlastitih 
sredstava za uzdržavanje te da ih osiguranik 
uzdržava.

Pored navedenoga, u skladu sa Zakonom 
članovi obitelji osiguranika stječu status osigu-
rane osobe pod uvjetom da status u obveznom 
zdravstvenom osiguranju ne mogu ostvariti 
prema nekoj od osnova osiguranja utvrđenih 
člankom 7. Zakona te da imaju prebivalište 
odnosno odobren stalni boravak u Republici 
Hrvatskoj, ako propisima Europske unije od-
nosno međunarodnim ugovorom nije drukčije 
određeno.

U skladu s danim ovlaštenjem HZZO je Pra-
vilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava 
iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne 
novine“, broj 49/14., 51/14. - ispravak, 11/1.5, 
17/15., 123/16. - ispravak, 129/17., 9/21. i 90/22. 
– u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrdio uvjete 
za stjecanje statusa osigurane osobe – člana 
obitelji osiguranika.

Tako se, u skladu s člankom 9. Pravilnika, 
smatra da je osoba nesposobna za samostalan 
život i rad ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
Ø ako je navršila 65 godina života
Ø ako joj je prema propisima o mirovinskom 

osiguranju utvrđen potpuni gubitak radne spo-
sobnosti
Ø ako je prema propisima o socijalnoj skrbi 

proglašena potpuno i trajno nesposobna za 
samostalni život i rad
Ø ako je prema nalazu, mišljenju i ocjeni 

liječničkog povjerenstva HZZO-a ocijenjena 
nesposobnom za samostalan život i rad u 
trajanju od najmanje godinu dana, ovisno o 
zdravstvenom stanju osobe.
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• Naknada 
za troškove 
smještaja 
za vrijeme 
bolničkog 
liječenja 
djeteta

• Izmjene 
Pravilnika 
zbog 
nedostatka 
smještajnih 
kapaciteta

Nadalje, prema članku 10. Pravilnika, smatra 
se da osoba nema dostatnih prihoda za uzdrža-
vanje ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
Ø ako uopće nema vlastitih prihoda
Ø ako joj mjesečni prihod ne prelazi iznos od 

25% proračunske osnovice utvrđene zakonom 
o izvršavanju državnog proračuna Republike 
Hrvatske za tekuću godinu.

Pod prihodom smatraju se svi primitci ostva-
reni na ime dohotka od nesamostalnog rada, 
dohotka ili dobiti od samostalne djelatnosti, 
primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, 
imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja 
te svi drugi primitci ostvareni prema posebnim 
propisima, umanjeni za iznos koji se na osnovi 
propisa o obitelji plaća za uzdržavanje, kao i 
za iznos poreza i prireza.

Ako je članu obitelji osiguranika priznat status 
osigurane osobe u skladu s uvjetima utvrđe-
nim člankom 9. i 10. Pravilnika, član obitelji 
obvezno zdravstveno osiguranje ostvaruje sve 
dok ispunjava te uvjete, s tim da je obvezan 
30 dana prije isteka roka od godine dana od 
dana priznatog statusa osigurane osobe po 
tom osnovu ponovno dostaviti HZZO-u dokaz 
da i dalje ispunjava propisane uvjete. 

Članu obitelji za kojeg nije u navedenom roku 
dostavljen dokaz da su i dalje ispunjeni uvjeti 
iz članaka 9. i 10. Pravilnika status osigurane 
osobe prestaje istekom godine dana od dana 
kada mu je taj status utvrđen.

Naknada za troškove 
smještaja za vrijeme 
bolničkog liječenja 
djeteta

Pored povećanja imovinskog cenzusa za stje-
canje statusa osigurane osobe – člana obitelji 
istim Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravil-
nika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz 
obveznog zdravstvenog osiguranja proširen je 
krug osoba koje mogu ostvariti novčanu nakna-
du za troškove smještaja za vrijeme bolničkog 
liječenja djeteta, a koju su do izmjene Pravilnika 
mogli ostvariti samo roditelji ili skrbnici djeteta 
mlađeg od 18 godina oboljelog od maligne ili 
druge bolesti koja neposredno ugrožava život.

 Naime, člankom 36. stavkom 2. Pravilnika, 
kojim se uređuje pravo na smještaj uz dijete 
na bolničkom liječenju, propisuju se uvjeti pod 
kojima jedan od roditelja ili osoba koja skrbi o 
djetetu koje se nalazi na bolničkom liječenju 
može ostvariti pravo na cjelodnevni smještaj 
uz dijete na teret sredstava obveznoga zdrav-
stvenog osiguranja. 

U skladu sa spomenutim stavkom 2. članka 
36. Pravilnika cjelodnevni smještaj uz dijete 
za vrijeme njegovog bolničkog liječenja, na 

prijedlog izabranog doktora djeteta odnosno 
odjelnog doktora ugovorne bolničke zdrav-
stvene ustanove u kojoj se dijete liječi, može 
koristiti osigurana osoba:
Ø jedan od roditelja ili osoba koja skrbi o 

djetetu (u daljnjem tekstu: skrbnik) djeteta 
mlađeg od tri godine 
Ø jedan od roditelja ili skrbnik djeteta s težim 

smetnjama u razvoju pod uvjetom da roditelj 
ili skrbnik djeteta odnosno dijete o utvrđenim 
težim smetnjama u razvoju posjeduje odgo-
varajuće rješenje nadležnog tijela odnosno 
nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja 
u skladu s posebnim propisima, bez obzira na 
dob djeteta
Ø jedan od roditelja ili skrbnik djeteta mlađeg 

od 18 godina, oboljelog od maligne ili druge 
bolesti koja neposredno ugrožava život, koje 
se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj 
bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje dje-
ce oboljele od malignih ili drugih bolesti koje 
neposredno ugrožavaju život (klinički bolnički 
centar, klinička bolnica, klinika)
Ø jedan od roditelja ili skrbnik djeteta za 

vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije djeteta 
u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabili-
taciju, pod uvjetima utvrđenim općim aktom 
HZZO-a o bolničkoj medicinskoj rehabilitaciji 
i fizikalnoj medicini.

Istim člankom stavkom 5. ranije važećeg 
Pravilnika bilo je propisano da u slučaju kada 
ugovorna bolnička zdravstvena ustanova 
nema smještajnih kapaciteta za osiguranje 
cjelodnevnog smještaja uz dijete, roditelj ili 
skrbnik djeteta mlađeg od 18 godina, oboljelog 
od maligne ili druge bolesti koja neposredno 
ugrožava život, koje se nalazi na bolničkom 
liječenju u ugovornoj bolničkoj zdravstvenoj 
ustanovi za liječenje djece oboljele od malignih 
ili drugih bolesti koje neposredno ugrožavaju 
život (klinički bolnički centar, klinička bolnica, 
klinika) po danu bolničkog liječenja ostvaru-
je pravo na naknadu za troškove smještaja u 
iznosu od 6% proračunske osnovice (199,56 
kuna), utvrđene zakonom o izvršavanju držav-
nog proračuna Republike Hrvatske za tekuću 
godinu, pod uvjetom da je mjesto prebivališta 
odnosno boravišta roditelja ili skrbnika djeteta 
udaljeno 30 i više kilometara od mjesta sjedi-
šta ugovorne bolničke zdravstvene ustanove 
u kojoj se dijete liječi.

Ovim izmjenama Pravilnika predmetno pravo, 
u slučaju nemogućnosti ostvarivanja cjelod-
nevnog smještaja uz dijete zbog nedostatnih 
smještajnih kapaciteta bolničke zdravstvene 
ustanove, priznaje se svim roditeljima odnosno 
skrbnicima iz stavka 2. članka 36. Pravilnika, a 
ne samo roditelju ili skrbniku djeteta mlađeg 
od 18 godina oboljelog od maligne ili druge 
bolesti koja neposredno ugrožava život. 
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Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Direkcija
Margaretska 3, 10000 ZAGREB

www.hzzo.hr
Za nakladnika: ravnatelj Lucian Vukelić, dr. med. spec.

Urednice priloga: Veronika Laušin, dr. med. spec., zamjenica ravnatelja HZZO-a
Martina Furlan, dipl. iur. i Nevenka Mirković, dipl. iur.

BESPLATNI  TELEFONSKI  BROJEVI
za informacije obveznog zdravstvenog osiguranja: 0800 7979

za informacije dopunskog zdravstvenog osiguranja: 0800 7989

• Izvješće o 
poslovanju 
HZZO-a za 
prva tri 
mjeseca 
2022. godine 
(1. dio)

• Porast 
osiguranika 
u prvom 
kvartalu za 
57.255 
osoba 

UVOD
U prvom kvartalu 2022. godine prihodi od 

doprinosa ostvarivali su se bolje od očekivanog. 
Međutim, znatno veći broj oboljelih od bolesti 
COVID-19 tijekom siječnja i veljače prouzro-
čio je i veće troškove zdravstvene zaštite od 
planiranih zbog troškova za iznimno velik broj 
testiranja, troškova cjepiva, troškova za zdrav-
stvene usluge vezanih uz bolest COVID-19 i 
naknada zbog izostanaka s posla, što je dovelo 
do ponovnog zaostajanja u plaćanju dospjelih 
obveza HZZO-a za lijekove na recepte, dok su 
se ostale obveze prema ugovornim subjektima 
redovito izvršavale. 

U ovom Izvješću prikazani su neki od zna-
čajnijih financijskih pokazatelja  poslovanja 
HZZO-a potkrijepljeni naturalnim pokazateljima 
za zdravstvenu zaštitu i privremenu nesposob-
nost za rad u promatranom razdoblju 2022. 
godine u odnosu na isto razdoblje prethodne 
godine.

1. OSIGURANICI
U razdoblju siječanj-ožujak 2022. godine u 

Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje 
(HZZO), evidentirano je prosječno 4.138.126 
osiguranih osoba, što je 0,13% ili 5.413 osoba 
manje u odnosu na isto razdoblje prethodne 
godine kada je prosječno evidentirano 4.143.539 
osiguranih osoba. 

U strukturi ukupnih osiguranih osoba, pro-
sječan broj aktivnih osiguranika (nakon smanje-
nja u istom razdoblju prethodne godine zbog 
utjecaja mjera vezanih uz pandemiju bolesti 
COVID-19), u prvom kvartalu 2022. godine bilježi 
se rast u odnosu na isto razdoblje prethodne 
godine 3,65% što je 57.255 osoba više, tako da 
sada imamo 1.624.712 aktivnih osiguranika. 

Naime, povećanje gospodarskih aktivnosti 
rezultiralo je i povećanjem broja zaposlenih.

U proteklom razdoblju nastavljen je trend 
smanjenja broja umirovljenika, nažalost, dije-
lom i kao posljedica bolesti COVID-19 koja je 
najviše pogodila starije stanovništvo. Eviden-
tirano je 1.044.081 osiguranika umirovljenika, 
što je smanjenje za 11.168 osoba ili 1,06% u 
odnosu na isto razdoblje prethodne godine, 
kada je evidentirano 1.055.249 umirovljenika.

Prosječan broj ostalih kategorija osigu-
ranih osoba (koje čine nezaposlene osobe, 
umirovljenici koji mirovinu ostvaruju od stra-
nih nositelja, učenici srednjih škola i studenti 
koji nisu osigurani kao članovi obitelji, osobe 
nesposobne za samostalan život i rad i drugo) 
smanjen je 0,75% u odnosu na isto razdoblje 
prethodne godine.

U strukturi osiguranih osoba, jedino je 
povećan udio aktivnih osiguranika s 37,83% 
na 39,27%, a ostale kategorije su smanjile 
svoj udio što je dobar trend, budući da time 
HZZO ostvaruje veće prihode od doprinosa i 
financira zdravstvenu zaštitu svih kategorija 
osiguranih osoba. U promatranom razdoblju 
(I. - III. 2022.) umirovljenici čine 25,23%, po-
ljoprivrednici 0,19%, članovi obitelji 8,11% te 
ostale osigurane osobe 27,20% od ukupnog 
broja osiguranih osoba.

Od 4.138.126 prosječnog broja osigura-
nih osoba, nositelji osiguranja čine 91,89% 
ili 3.802.514 osoba, dok članovi obitelji čine 
8,83% ili 335.612 osoba.

Uz 1.624.712 aktivna osiguranika, pravo 
na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je i 223.346 
članova obitelji, što je 13,75% aktivnih osigu-
ranika. Isto tako, uz 1.044.081 umirovljenika, 
evidentirano je 64.937 članova obitelji ili 6,22%.

Od ukupnog broja aktivnih osiguranika 
46,83% ili 760.807 osoba čine žene, a 863.905 
osoba ili 53,17% čine muškarci.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA 
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA  I.– III. 2022. GODINE

( 1. dio)
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Zagreb, listopad 2022., godina XV., broj 10

info.

Jednokratno novčano 
primanje radi ublažavanja 
posljedica porasta cijena
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati 
jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine 
radi ublažavanja posljedica porasta cijena (NN 104/22) od 
8. rujna 2022. propisani su uvjeti za isplatu jednokratnog 
novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u 
Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju 
koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji su 
zatečeni u isplati mirovine za mjesec kolovoz 2022., i to:

•	 korisnicima mirovine ostvarene u Republici 
Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko 
primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 
2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna i koji 
nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na 
temelju koje postoji obveza osiguranja

•	 korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu 
ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina 
iz inozemstva (države s kojima RH ima sklopljen 
međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i 
države u kojima se primjenjuju uredbe Europske 
unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), 
ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u 
Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi  iznos 
od 4.360,00 kuna

•	 korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj 
koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu 
ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, ako im 
ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno 
u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne 
prelazi iznos od 4.360,00 kuna.

Prema spomenutoj Odluci, iznos jednokratnog novčanog 
dodatka određuje se prema iznosu mirovine.

Stoga će se korisnicima kojima isplaćena mirovina iznosi:

•	  do 1.850,00 kuna isplatiti jednokratno novčano 
primanje u iznosu od 1.200,00 kuna

•	  od 1.850,01 do 2.350,00 kuna 900,00 kuna

•	  od 2.350,01 do 3.350,00 kuna 600,00 kuna te

•	  od 3.350,01 do 4.360,00 kuna 400,00 kuna.

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano 
primanje isplatit će se najkasnije u listopadu 2022.

Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine te korisnicima 
hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž 
u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u 
inozemstvu, jednokratno novčano primanje isplatit će se 
najkasnije u prosincu 2022. Navedeni korisnici obvezni su 
Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do 
30. studenoga 2022. dostaviti dokaz o iznosu inozemne 
mirovine ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu 
putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za 
dostavu podataka o visini inozemne mirovine.

Potvrde o životu za 
korisnike hrvatske 
mirovine s prebivalištem 
u inozemstvu
Obavještavamo korisnike hrvatske mirovine s 
prebivalištem u inozemstvu kojima se mirovina isplaćuje 
u inozemstvo (sve države osim Bosne i Hercegovine, 
Srbije, Kosova i SR Njemačke) da su elektroničkim putem 
razmijenjeni podaci potrebni za redovitu isplatu mirovina. 
Korisnici za koje su na navedeni način razmijenjeni 
podaci ne trebaju u 2022. godini dostaviti popunjenu, 
potpisanu i ovjerenu tiskanicu potvrde o životu.
 
Korisnicima za koje nisu razmijenjeni podaci elektroničkim 
putem kao i korisnicima koji prebivaju u državama s 
kojima nije uspostavljena elektronička razmjena podataka 
potrebnih za redovitu isplatu mirovine poštom su poslane 
na kućne adrese 5. rujna 2022. tiskanice potvrde o životu.
Radi nastavne isplate mirovine iz hrvatskog osiguranja 
korisnici trebaju potvrdu o životu popuniti, potpisati 
i ovjeriti kod nadležnog tijela te dostaviti Hrvatskom 
zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. listopada 2022. 
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