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UPRAVNO VIJEĆE HZZO-a
 
Dana 30. siječnja 2023. godine održana 

je 68. redovna sjednica Upravnog vijeća Hr-
vatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 
(HZZO). U nastavku donosimo najvažnije 
odluke. 

Financiranje rada pod 
nadzorom doktora 
medicine i pripravnič-
kog staža zdravstvenih 
radnika

HZZO će i nadalje financirati rad doktora 
medicine bez specijalizacije. 

Stoga je proveden natječaj i donesena 
odluka o izboru doktora medicine bez spe-
cijalizacije za koje će se financirati rad pod 
nadzorom te je u prijedlogu Liste prvenstva 
uvršteno 27 kandidata koji ispunjavaju uv-
jete natječaja.

Planira se redovno raspisivanje i provedba 
javnih natječaja za financiranje rada pod 
nadzorom doktora medicine bez specija-
lizacije u 2023. godini.

Također se nastavlja i financiranje rada 
pripravnika – doktora medicine, doktora 
dentalne medicine, magistara farmacije i 
magistara medicinske biokemije i labora-
torijske medicine nakon što HZZO provede 
javne natječaje za financiranje pripravnič-
kog staža zdravstvenih radnika navedenih 
zdravstvenih usmjerenja.

Nakon provedenih natječaja, ugovorne 
zdravstvene ustanove i drugi ugovorni su-
bjekti HZZO-a će sklopiti ugovore o radu s 
odabranim kandidatima, na osnovi kojih 
će HZZO sklopiti ugovore o financiranju 
s ugovornim zdravstvenim ustanovama i 
drugim ugovornim subjektima HZZO-a, a 
sve u cilju što bržeg zapošljavanja doktora 
medicine i drugih odabranih zdravstvenih 
radnika.  

Na listama lijekova 
HZZO-a nove generičke 
i kliničke paralele te 
novi oblici lijekova

U redovnoj proceduri su na liste lijekova 
HZZO-a stavljene nove generičke i kliničke 
paralele te novi oblici već postojećih lijekova. 
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• Nove 
generičke i 
kliničke 
paralele te 
novi oblici 
lijekova

• Povećanje 
cijena 
pomagala

Na osnovnu listu lijekova stavljen je novi 
lijek s djelatnom tvari midazolam za liječenje 
epilepsije kod djece i adolescenata.

Nova pomagala na 
osnovnoj listi 
pomagala HZZO-a

Na osnovnu listu ortopedskih i drugih 
pomagala HZZO-a stavljena su suvremena 
pomagala nove generacije i istovrsna poma-
gala različitih modela i proizvođača, čime 
je omogućena veća dostupnost različitih 
modela ortopedskih i drugih pomagala na 
koja osigurane osobe ostvaruju pravo na 
teret obveznoga zdravstvenog osiguranja. 

Odluka stupa na snagu petnaestoga dana 
od dana objave u „Narodnim novinama“.

Povećanje cijena 
pomagala

 
HZZO je zaprimio prijedloge za poveća-

njem cijena ortopedskih i drugih pomagala 
koja su utvrđena listama HZZO-a, a koji su 
dostavljeni temeljem Pravilnikao dopuni 

pravilnika o mjerilima za stavljanje medicin-
skih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu 
medicinskih proizvoda hrvatskog zavoda 
za zdravstveno osiguranje te mjerilima za 
određivanje cijena medicinskih proizvoda 
(„Narodne novine“, broj 146/22.).

Naime, u skladu s navedenim Pravilnikom 
podnositelj prijedloga za stavljanje ortopedskih 
i drugih pomagala na liste pomagala HZZO-a 
može HZZO-u podnijeti zahtjev za poveća-
nje cijene pomagala koja su već uvrštena u 
osnovnu ili dodatnu listu ortopedskih i dru-
gih pomagala HZZO-a samo u slučaju kada 
je do povećanja cijene istih došlo iz razloga 
povećanja njihove nabavne cijene neovisno 
o volji proizvođača.

O zahtjevu za povećanje cijena ortoped-
skih i drugih pomagala odlučuje HZZO na 
temelju pozitivnog mišljenja stručnog po-
vjerenstva HZZO-a, a odobreno povećanje 
cijene vrijedi do završetka prvog sljedećeg 
postupka usklađivanja cijena ortopedskih i 
drugih pomagala.

S tim u vezi za dio obrađenih prijedloga 
iz skupina pomagala: pomagala za probavni 
sustav, stoma pomagala te pomagala za peri-
tonejsku dijalizu povećane su cijene pomagala 
na Osnovnoj listi pomagala, na koje su pod-
nositelji prijedloga dostavili svoju suglasnost.

7. FINANCIJSKI REZULTAT
Prema knjigovodstvenim pokazatelji-

ma, ukupni prihodi HZZO-a u razdoblju 
siječanj-ožujak 2022. godine ostvareni 
su u iznosu od 7.454.981.553 kune, dok 
su rashodi (zaprimljeni računi) i  otplata 
beskamatnog zajma izvršeni u ukupnom 
iznosu  od 7.797.075.224 kune. 

Iz prethodnog proizlazi da je ostvaren 
manjak prihoda u iznosu od 342.093.671 
kunu zbog većeg izvršenja troškova zdrav-
stvene zaštite, posebice troškova cjepiva 
protiv bolesti COVID-19, velikog broja te-
stiranja u siječnju i veljači 2022. godine. 

S obzirom na iskazan manjak prihoda u 
ovom obračunskom razdoblju (342.093.671 
kunu) i prenesen višak prihoda iz prethod-
nih razdoblja u iznosu od 2.368.853.798 
kuna, ukupan iznos raspoloživ u sljedećem 
razdoblju je 2.026.760.127 kuna.

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

( 5. dio)
(Nastavak iz prošlog broja)

  

8. ZAKLJUČAK
1. Financijsko poslovanje HZZO-a u 

razdoblju siječanj-ožujak 2022. godine 
obilježilo je bolje ostvarenje prihoda od 
doprinosa za obvezno zdravstveno osigu-
ranje, ali i veći troškovi zdravstvene zaštite 
zbog velikog broja novooboljelih u prva 
dva mjeseca i znatno većih troškova testi-
ranja, liječenja i naknada zbog privremene 
nesposobnosti za rad. 

Isto tako, troškovi cjepiva protiv bolesti 
COVID-19 iskazani su u većem iznosu u 
prvom kvartalu. 

Prihodi od doprinosa za obvezno zdrav-
stveno osiguranje, koji čine 82,63 % svih 
prihoda HZZO-a, ostvareni su u iznosu od 
6.159.895.120 kuna što je 11,74 % više (u 
nominalnom iznosu  646.977.465 kuna) od 
ostvarenja u istom razdoblju 2021. godine.

Prihodi iz državnog proračuna ostvareni 
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• Izvješće o 
poslovanju 
HZZO-a za 
I.-III. 2022. 
godine 
(5. dio)

• Prihodi od 
doprinosa 
11,74 posto 
viši nego u 
istom 
razdoblju 
2021.

su u planiranom iznosu od 745.999.999 
kuna ili 8,12 % više u odnosu na planira-
na sredstva u istom razdoblju prethodne 
godine. Prihodi po posebnim propisima 
ostvareni su u iznosu od 545.186.677 kuna 
ili 3,29 % više. Temeljem prethodno izne-
senog, ukupni prihodi HZZO-a ostvareni 
su u iznosu od 7.454.981.553 kune ili 10,64 
% više nego u 2021. godini. 

Zbog već spomenutog pogoršanja epide-
miološke situacije vezane uz bolest COVID-19 
te povećanja troškova u specijalističko–kon-
zilijarnoj zdravstvenoj zaštiti (za 29,63 %) 
te bolničkoj zdravstvenoj zaštiti (10,65 %), 
gotovo dvostruko veće povećanje ostale 
zdravstvene zaštite zbog troškova cjepiva 
i dr., veće ostvarenje prihoda utrošeno je 
za podmirenje većine iskazanih troškova 
zdravstvene zaštite i naknada u iznosu od  
7.797.075.224 kune te je ostvaren manjak 
prihoda u iznosu od 342.093.671 kunu. Na-
ime, zbog nedovoljnog povećanja prihoda 
da bi se pokrili tako visoki troškovi zdrav-
stvene zaštite u prvom kvartalu, ponovno 
su ostale nepodmirene obveze uglavnom 
za lijekove na recepte i isplaćene naknade 
plaće zbog privremene nesposobnosti za 
rad koje se vraćaju korisnicima državnog 
proračuna.   

- Trend smanjenja prosječnog broja uku-
pnih osiguranih osoba HZZO-a nastavlja 
se i dalje, iako smanjenim intenzitetom. 
Tako je evidentirano prosječno 4.138.126 
osiguranih osoba što je 0,13 % ili 5.413 
osobe manje u odnosu na isto razdoblje 
prethodne godine. U strukturi ukupnih 
osiguranih osoba, prosječan broj aktivnih 
osiguranika ponovno ubrzano raste te je u 
odnosu na isto razdoblje prethodne godine 
57.255 osoba više (ili 3,65%) i evidentirano 

je ukupno  1.624.712 aktivnih osigurani-
ka. Povećanje broja aktivnih osiguranika 
i smanjenje ostalih kategorija osiguranih 
osoba je dobar trend, budući da time HZZO 
ostvaruje veće prihode od doprinosa za 
obvezno zdravstveno osiguranje i time fi-
nancira zdravstvenu zaštitu svih kategorija 
osiguranih osoba. 

2. Ukupna stopa privremene nespo-
sobnosti za rad iznosi 5,29 (4,06 u 2021. 
godini) što je očekivano povećanje s ob-
zirom na izuzetno velik broj oboljelih od 
bolesti COVID-19 u siječnju i veljači 2022. 
godine. Zbog toga je u strukturi ukupne 
stope, stopa privremene nesposobnosti za 
rad na teret poslodavca značajno povećana 
i iznosi 3,07 (89,51% više) od stope iskazane 
u prethodnoj godini kada je iznosila 1,62. 
Stopa privremene nesposobnosti za rad na 
teret HZZO-a iznosi 2,22 (u istom razdoblju 
prethodne godine iznosila je 2,44) i bilježi 
smanjenje zbog smanjenog broja izolacija. 
Prosječno dnevno izostaje 86.160 zapo-
slenih (63.569 u 2021.g.) od čega 49.949 
zaposlenika na teret poslodavca, a 36.212 
na teret HZZO-a. 

3. Ukupne obveze HZZO-a na dan 31. 
ožujka 2022. godine iskazane su u visini 
od 5.555.008.421 kunu, a dospjele obveze 
1.828.713.095 kuna. 

U odnosu na 31. prosinca 2021. godine 
ukupne obveze povećane su 560.734.236 
kuna, uz napomenu da su tu sadržane i ob-
veze za beskamatni zajam iz 2020. godine 
u iznosu od 1.062.991.675 kuna. 

Dospjele obveze povećane su u odnosu 
na zadnji dan prethodne godine 700.265.908 
kuna od čega se na dospjele obveze za 
lijekov e na recepte odnosi 643.049.295 
kuna.
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PRILOG GLASILU SINDIKATA UMIROVLJENIKA HRVATSKE 

Zagreb, veljača 2023., godina XVI., broj 2

info.

HZMO prenio pravo 
vlasništva na nekretnini 
Doma za starije i nemoćne 
osobe u Požegi

Održana predavanja o 
obiteljskim mirovinama 
u domovima za starije 
osobe 

Ravnatelj HZMO-a Ivan Serdar i županica Požeško-
slavonske županije Antonija Jozić potpisali su 9. 
veljače 2023. ugovor o prijenosu prava vlasništva 
na Domu za starije i nemoćne osobe Požega na 
Požeško-slavonsku županiju. Ukupna vrijednost 
nekretnine iznosi  4.142.809,74 eura/ 31.214.000,00 
kuna, a prijenos prava vlasništva izvršen je bez 
naknade.
U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske 
iz studenoga 2020., HZMO je zadužen da, u suradnji 
s resornim Ministarstvom rada, mirovinskoga 
sustava, obitelji i socijalne politike, osigura sve 
preduvjete i poduzme potrebne aktivnosti i 
radnje za uređenje zemljišnoknjižnog stanja na 
nekretninama radi prijenosa prava vlasništva na 
tim nekretninama bez naknade. Upravno vijeće 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 
na sjednici održanoj 8. lipnja 2021., donijelo je 
Odluku o prijenosu prava vlasništva nad Domom 
za starije i nemoćne starije osobe Požega na

Požeško-slavonsku županiju bez naknade. 
Ravnatelj Ivan Serdar rekao je kako je prijenos 
prava vlasništva na nekretninom na Požeško-
slavonsku županiju predstavlja pravno 
uređenje zemljišnoknjižnog stanja, a Županiji 
omogućava prijavu na natječaje Europskog i 
socijalnog fonda radi proširenja ili poboljšanja 
kapaciteta doma.

Savjetnici iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje tijekom siječnja su održali 
predavanja o izmjenama Zakona o mirovinskom 
osiguranju koje su stupile snagu 1. siječnja 
2023., s posebnim naglaskom na novi model 
obiteljskih mirovina i ostvarivanje prava na 
isplatu dijela obiteljske mirovine, u  više od 
30 domova za starije osobe diljem Hrvatske.
Štićenici domova informirani su o izmjeni 
modela obiteljskih mirovina kojom se povećava 
ukupno mirovinsko primanje omogućavanjem 
isplate dijela obiteljske mirovine u visini od 
27% uz korištenje starosne, prijevremene 
starosne ili invalidske mirovine. Također, 
predstavljeno im je i povećanje obiteljskih 
mirovina za 10% i najnižih mirovine za 3% od 
1. siječnja.
Ovim predavanjima obuhvaćeni su domovi 
u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a 
njihovi štićenici postavili su brojna pitanja 
HZMO savjetnicima te iskazali interes i 
zadovoljstvo održanim predavanjima, kao i 
takvim načinom neposrednog informiranja o 
pravima iz mirovinskog osiguranja i njihovom 
ostvarivanju.
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Obračun poreza na 
mirovinska primanja
Mirovine podliježu obračunu, obustavi i uplati 
obveznih javnih davanja u skladu s propisima 
koji uređuju doprinose za obvezna osiguranja, te 
porez i prirez na dohodak. HZMO prema Zakonu 
o porezu na dohodak obračunava porez na 
dohodak od nesamostalnog rada na mirovinska 
primanja te prirez porezu na dohodak prema 
odlukama o uvođenju prireza koje donose jedinice 
lokalne samouprave. Porez i prirez obračunat na 
mirovinska primanja HZMO uplaćuje u državni 
proračun. Prema Zakonu o porezu na dohodak, 
porez se ne obračunava  na sljedeće primitke 
koje isplaćuje HZMO, i to: 
•	 obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju 

nakon smrti roditelja prema Zakonu o 
mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji

•	 doplatak za djecu
•	 naknadu plaće hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata prema posebnom zakonu 
od dana stjecanja prava na profesionalnu 
rehabilitaciju, za vrijeme profesionalne 
rehabilitacije i od završene profesionalne 
rehabilitacije do zaposlenja, a najduže 12 
mjeseci od dana završetka profesionalne 
rehabilitacije

•	 zaštitni dodatak uz mirovinu planiran u 
državnom proračunu

•	 novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja
•	 doplatak za pomoć i njegu druge osobe
•	 naknadu plaće invalidu rada s pravom na 

profesionalnu rehabilitaciju od dana nastanka 
invalidnosti do najduže 24 mjeseca od dana 
završetka profesionalne rehabilitacije

•	 dodatak na mirovinu isplaćen u skladu sa 
Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene 
prema Zakonu o mirovinskom osiguranju koji 
korisniku mirovine pripada za razdoblje do 31. 
prosinca 2011.

•	 nacionalnu naknadu za starije osobe.
Od mirovinskih primanja (za umirovljenike 
koji koriste starosnu, prijevremenu starosnu 
i invalidsku mirovinu, za članove obitelji koji 
koriste obiteljsku mirovinu - osim djece) koja 
podliježu obračunu poreza izračunava se porezna 
osnovica umanjenjem za neoporezivi dio, i to:
•	 za izdatak dodatnog doprinosa za zdravstveno 

osiguranje, ako se isti obračunava iz mirovine
•	 za osnovni osobni odbitak koji iznosi za 

osnovni osobni odbitak koji iznosi 530,90 eura 

•	 (4.000,00kn) 
•	 za dio osobnog odbitka za uzdržavane 

članove obitelji i invalidne članove obitelji, 
umirovljenika s invaliditetom i druge odbitke 
koji se utvrđuju  primjenom odgovarajućeg 
koeficijenta  na osnovicu osobnog odbitka.

Odbici za koje se povećava osnovni osobni 
odbitak za umirovljenika izračunavaju se u 
postotku od osnovice osobnog odbitka koja od 
1. siječnja 2023. iznosi 331,81 euro (2.500,00 kn). 
Osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji 
iznosi 232,27 eura (0,7 od 331,81  ), 132,72 eura 
za invalidnost (0,4 od 331,81 eura), 232,27 eura 
za prvo uzdržavano dijete (0,7 od 331,81 eura  
), 331,81 eura za drugo uzdržavano dijete (1,0 
od 331,81 eura ) itd. Ujedno, osobni odbitak za 
umirovljenika i uzdržavanog člana obitelji i djecu 
kojima je utvrđena 100% invalidnost po jednoj 
osnovi i/ili koji zbog invalidnosti imaju na temelju 
posebnih propisa pravo  na doplatak za pomoć 
i njegu iznosi 497,72 eura te povećava osobni 
odbitak za 1,5 od 331,81 eura. Osobne odbitke 
umirovljenicima priznaje i evidentira Porezna 
uprava te dostavlja HZMO-u podatke koje HZMO 
koristi pri obračunu poreza. Stoga umirovljenici 
ne trebaju dostavljati HZMO-u porezne kartice. 
Na tako dobivenu mjesečnu poreznu osnovicu do 
3.981,69 eura (30.000,00 kn) porez se obračunava 
po stopi od 20%, a na mjesečnu poreznu osnovicu 
veću od 3.981,69 eura (30.000,00 kn) po stopi od 
30%. 
Umirovljeniku sa statusom hrvatskoga ratnoga 
vojnog invalida iz Domovinskog rata obračunati 
predujam poreza umanjuje se i za postotak 
invalidnosti prije umanjenja predujma za 50%. 
Obračunati predujam poreza umanjuje se za 50%  
umirovljenicima  po osnovi ostvarenog dohotka 
od mirovine.
Korisnicima kojima se uz mirovinu ostvarenu 
u R Hrvatskoj isplaćuje i mirovina ostvarena u 
inozemstvu, HZMO na mirovinu ostvarenu u R 
Hrvatskoj koja se oporezuje prema hrvatskim 
propisima obračunava porez uz primjenu 
osobnog odbitka te je ukinuta mogućnost da se 
korisnik opredijeli na koju mirovinu želi da mu 
se primjenjuje osobni odbitak. Predujam poreza 
na dohodak po osnovi mirovine iz inozemstva 
koja podliježe oporezivanju u R Hrvatskoj 
korisnik plaća isključivo prema rješenju Porezne 
uprave, koja će pri izračunu predujma poreza na 
dohodak po osnovi inozemne mirovine uzeti u 
obzir i mirovinu koju porezni obveznik ostvaruje 
od tuzemnog isplatitelja. 
Sve informacije pronađite na www.mirovinsko.hr.
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