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UPRAVNO VIJEĆE HZZO-a
 
Dana 27. veljače 2023. godine održana je 70. 

redovna sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). U 
nastavku donosimo najvažnije odluke. 

Obrada zahtjeva za 
povećanje cijena 
pomagala

U skladu s Pravilnikom o dopuni Pravilnika o 
mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda 
na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvo-
da HZZO-a te mjerilima za određivanje cijena 
medicinskih proizvoda („Narodne novine“, broj 
146/22.), HZZO je zaprimio iznimno veliki broj 
zahtjeva za povećanjem cijena ortopedskih i 
drugih pomagala.

Naime, kao što je već navedeno u Vodiču 
obveznog zdravstvenog osiguranja iz veljače 
2023. godine, u skladu s navedenim Pravilnikom 
podnositelj prijedloga za stavljanje ortopedskih 
i drugih pomagala na liste pomagala HZZO-a 
može HZZO-u podnijeti zahtjev za povećanje 
cijene pomagala koja su već uvrštena u osnovnu 
ili dodatnu listu ortopedskih i drugih 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 ortopedskih 

i drugih pomagala odlučuje HZZO na temelju 
pozitivnog mišljenja stručnog povjerenstva 
HZZO-a, a odobreno povećanje cijene vrijedi 
do završetka prvog sljedećeg postupka uskla-
đivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala.

Svi zaprimani zahtjevi se kontinuirano obra-
đuju, te su ovoga puta prihvaćeni usuglašeni 
prijedlozi za povećanjem cijena na osnovnoj listi 
ortopedskih i drugih pomagala za dio zahtjeva 
koji se odnose na pomagala za urogenitalni 
sustav te pomagala za kretanje. 

Na sjednici Upravnog vijeća HZZO-a odr-
žanoj u siječnju 2023. godine osnovom istog 
postupka povećane su cijene pomagala za pro-
bavni sustav, stoma pomagala te pomagala 
za peritonejsku dijalizu.

Financiranje rada pod 
nadzorom doktora 
medicine

U cilju zapošljavanja što većeg broja doktora 
medicine u zdravstvenom sustavu Republi-
ke Hrvatske HZZO će i nadalje financirati rad 
doktora medicine bez specijalizacije. 

Stoga je donesena Odluka o dopunama 
Odluke o izboru doktora medicine bez spe-
cijalizacije za koje će se financirati rad pod 
nadzorom te je u prijedlogu Dodatka Liste 
prvenstva uvršteno šest kandidata.

Nakon provedenog natječaja, ugovorne 
zdravstvene ustanove i drugi ugovorni su-
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• Dodatni 
medicinski tim 
za provođenje 
zračnog 
medicinskog 
prijevoza

• Novi 
prihodovni 
cenzus za 
dopunsko 
zdravstveno 
osiguranje

bjekti HZZO-a će sklopiti ugovore o radu s 
odabranim kandidatima, a na osnovi kojih 
će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovo-
re o financiranju s ugovornim zdravstvenim 
ustanovama i drugim ugovornim subjektima 
HZZO-a.

Dodatni medicinski tim 
za provođenje zračnog 
medicinskog prijevoza

HZZO je osigurao sredstva za dodatni me-
dicinski tim za provođenje zračnog medicin-
skog prijevoza životno ugroženih, ozlijeđenih 
ili oboljelih osoba na području Dubrovačko-ne-
retvanske županije

Također je osigurao sredstva za organi-

Hrvatski sabor donio je na sjednici održa-
noj 17. veljače 2023. godine Zakon o izmje-
ni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom 
osiguranju kojim je utvrđeno povećanje 
prihodovnog cenzusa za ostvarivanje pra-
va na plaćanje premije dopunskoga zdrav-
stvenog osiguranja iz sredstava državnog 
proračuna na način da je prihodovni cen-
zus u iznosu od 2.000,00 kune (265,45 eura) 
povećan na 331,81 eura (2.500,02 kune), a 
prihodovni cenzus za osigurane osobe – 
samce s 2.500,00 kuna (331,81 eura) pove-
ćan je na 415,42 eura (3.129,98 kuna).

Zakon je objavljen u „Narodnim novi-
nama“ broj 23 od 28. veljače 2023. godi-
ne, sa stupanjem na snagu 8. ožujka 2023. 
godine. 

U skladu s navedenom izmjenom od 
stupanja na snagu Zakona pravo na plaća-
nje premije dopunskoga zdravstvenog osi-
guranja iz sredstava državnog proračuna 
ostvaruju osigurane osobe kojima ukupan 
prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, 
iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći 
od 331,81 eura te osigurane osobe - samci 
ako im prihod u prethodnoj kalendarskoj 
godini nije veći od 415,42 eura.

Obavijest osiguranicima 
dopunskoga zdravstve-
nog osiguranja

Podsjećamo osiguranike dopunskoga 
zdravstvenog osiguranja HZZO-a da je od 

ziranje dodatne prijavno dojavne jedinice u 
organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Splitsko 
– dalmatinske županije, a za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2023. godine. 

Nacionalni preventivni 
program ranog 
otkrivanja raka vrata 
maternice

Prihvaćeno je provođenje Protokola prve 
faze reorganiziranog Nacionalnog preventivnog 
programa ranog otkrivanja raka vrata mater-
nice koja će na početku primjene obuhvatiti 
osigurane osobe određenih dobnih skupina 
s područja Virovitičko-podravske županije.

uvođenja eura kao službene valute u Re-
publici Hrvatskoj utvrđena cijena police u 
godišnjem iznosu od 111,49 eura.

S obzirom na mogućnost plaćanja go-
dišnjeg iznosa premije mjesečno, za police 
koje počinju važiti ili su obnovljene 2023. 
godine, godišnji iznos raspoređen je na 12 
mjesečnih rata i to na način da prva rata 
iznosi 9,30 eura, a sve ostale mjesečne rate 
iznose 9,29 eura kako bi se u cijelosti pod-
mirio ukupan godišnji iznos premije.

Navedeno je iskazano i na obavije-
stima o obnavljanju police dopunskoga 
zdravstvenog osiguranja, odnosno upu-
tama za plaćanje koje HZZO dostavlja 
osiguranicima na kućnu adresu ili na 
e-mail adresu prilikom ugovaranja poli-
ce dopunskoga zdravstvenog osiguranja 
putem web shopa.

Obavijest osiguranicima 
HZZO-a, ne nasjedajte 
na lažne mailove

Obavještavamo osigurane oso-
be HZZO-a da je u nedjelju 26. veljače 
2023. godine s lažnih adresa poput info@
hzzo-portal.com poslan veliki broj mailova 
s pokušajem krađe podataka.

Upozoravamo kako smo u saznanju da 
je u tijeku tzv. „phishing“ kampanja, odno-
sno pripremne radnje radi počinjenja prije-
vare u kojoj se napadači lažno predstavlja-
ju kao HZZO.

IZMJENE ZAKONA O DOBROVOLJNOM 
ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

                                                       (novi prihodovni cenzus)
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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

• Obavijest 
osiguranicima: 
ne nasjedajte
na lažne 
mailove

• Izvješće o 
poslovanju 
HZZO-a za 
I. - IX. 2022. 
godine (
1. dio)

UVOD
Tijekom razdoblja siječanj-rujan 2022. 

godine prihodi od doprinosa za obvezno 
zdravstveno osiguranje ostvarivali su se 
bolje od očekivanog. Međutim, potrebno je 
podsjetiti da su, početkom kalendarske go-
dine zbog znatno većeg broja oboljelih od 
bolesti COVID-19 evidentirani veći troškovi 
zdravstvene zaštite iz obveznoga zdrav-
stvenog osiguranja od planiranih. 

Naime, povećanje troškova zbog izni-
mno velikog broja testiranja, ostalih zdrav-
stvenih usluga vezanih uz bolest COVID-19, 
a posebice troškovi za cjepivo, dovelo je 
do zaostajanja u plaćanju dospjelih obve-
za HZZO-a za lijekove na recepte, dok su se 
ostale obveze prema ugovornim subjekti-
ma HZZO-a redovito izvršavale. 

Iz navedenoga razloga su Izmjenom i 
dopunom financijskog plana HZZO-a za 
2022. godinu osigurana dodatna sred-
stva iz državnog proračuna u iznosu 1,500 
mlrd. kuna, od čega je u mjesecu lipnju 

Molimo građane ako su primili bilo koji 
zahtjev sa sadržajem o „obračunavanju i 
odobrenom povratu troškova za zdravstve-
nu zaštitu u iznosu od 116,19 eura“ te mo-
lbom za „skeniranje QR koda“ da ne odgo-
varaju i da isti zanemare.

Poruku je dovoljno obrisati i na nju ne 
odgovarati, a u slučaju da je došlo do inci-
denta i nastanka štete za primatelje poruke 
slučaj treba prijaviti MUP-u i nacionalnom 
CERT-u https://www.cert.hr/onama/kon-
takt/.

Također, iz CERT-a javljaju kako mole 
građane da pri prijavi ispravno dostave za-

glavlja poruke koja im pristiže da bi priku-
pili što više informacija o napadačima. 

Kako ispravno dostaviti zaglavlje provje-
rite ovdje na poveznici https://www.cert.
hr/kakoizvucizaglavlje/

Još jednom ističemo da HZZO nije gra-
đanima slao nikakve poruke o povratu nov-
ca na način da je potrebno dostaviti broj 
bankovne kartice, datum njezina isteka i 
CVV. 

HZZO je poduzeo sve potrebne korake 
da zaustavi daljnje pokušaje lažnog pred-
stavljanja i pokušaje krađe podataka.

doznačeno 927 mil. kuna temeljem odlu-
ke Ministarstva zdravstva o utvrđivanju i 
raspodjeli izvanrednih sredstava HZZO-u 
za podmirenje obveza prema ljekarničkim 
ustanovama za lijekove na recepte. Na taj 
način dospjele obveze HZZO-a za lijekove 
na recept svedene su u dogovorene okvi-
re. Uspješnim početkom turističke sezone 
i popuštanjem epidemioloških mjera, od 
mjeseca lipnja ostvaruju se sve bolji priho-
di od doprinosa za obvezno zdravstveno 
osiguranje te se do kraja godine očeku-
je njihovo veće ostvarenje od planiranih, 
čime bi se jednim dijelom pokrili veći troš-
kovi zdravstvene zaštite. 

U ovom Izvješću prikazani su neki od 
značajnijih financijskih pokazatelja  poslo-
vanja HZZO-a potkrijepljeni naturalnim 
pokazateljima za zdravstvenu zaštitu i pri-
vremenu nesposobnost za rad u promatra-
nom razdoblju 2022. godine u odnosu na 
isto razdoblje prethodne godine.

                                (Nastavak u idućem broju)

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA 
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA  I. - IX. 2022. GODINE 
                                                                                                 (1.dio)
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Zagreb, ožujak 2023., godina XVI., broj 3

info.

Aktualna vrijednost 
mirovine od 1. siječnja 
2023. povećana za 5,37 %

Na 25. sjednici Upravnog vijeća HZMO-a održanoj 
3. ožujka 2023. donesena je Odluka o aktualnoj 
vrijednosti mirovine (AVM) od 1. siječnja 2023. 
koja iznosi 10,86 EUR / 81,82 kn, a na temelju 
objavljenih službenih podataka Državnog zavoda 
za statistiku. Budući da je AVM od 1. srpnja 2022. 
iznosio 10,31 EUR / 77,65 kn, a stopa povećanja 
AVM-a od 1. siječnja 2023. iznosi 5,37 %, novi AVM 
iznosi 10,86 EUR / 81,82 kn. Stopa usklađivanja 
aktualne vrijednosti mirovine, koja se primjenjuje 
1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine, 
određuje se tako da se AVM uskladi po stopi koja 
se dobije zbrajanjem stopa promjene prosječnog 
indeksa potrošačkih cijena i stopa promjene 
prosječne brutoplaće svih zaposlenih u Republici 
Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu 
na polugodište koje mu prethodi. Ako je udio 
stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih 
cijena u zbroju stopa manji ili jednak 50 %, 
stopa usklađivanja mirovina određuje se tako 
da se zbroji 30 % stope promjene prosječnog 
indeksa potrošačkih cijena i 70 % stope promjene 

prosječne brutoplaće. Ako je udio stope 
promjene prosječnog indeksa potrošačkih 
cijena u zbroju stopa veći od 50 %, stopa 
usklađivanja mirovina određuje se tako da 
se zbroji 70 % stope promjene prosječnog 
indeksa potrošačkih cijena i 30 % stope 
promjene prosječne brutoplaće. Udjel stope 
promjene indeksa potrošačkih cijena u zbroju 
stopa promjene veći je od 50%, što znači da se 
stopa godišnjeg rasta mirovina određuje tako 
da se zbroji 70 % stope promjene prosječnog 
indeksa potrošačkih cijena i 30 % stope 
promjene prosječne brutoplaće tako da stopa 
usklađivanja od 1. siječnja 2023. iznosi 5,37 
%. Mirovine povećane prema novoj aktualnoj 
vrijednosti isplatit će se u travnju (s mirovinom 
za ožujak), zajedno s razlikom za siječanj i 
veljaču 2023. Na sjednici je donesena i Odluka o 
najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog 
staža od 1. siječnja 2023. prema kojoj najniža 
mirovina za jednu godinu mirovinskog staža 
od 1. siječnja 2023. iznosi 11,19 EUR / 84,31 kn, 
Odluka o osnovici za određivanje naknade 
zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju 
novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja 
od 1. siječnja 2023. prema kojoj osnovica za 
određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja 
nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne 
bolesti iznosi 248,72 EUR / 1873,98 kn te Odluka 
o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2023. 
koji iznosi 0,75. Također, donesena je Odluka o 
visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz 
Domovinskog rata za godinu 2023., koja se od 
1. siječnja 2023. određuje u svoti od 339,54 EUR 
/ 2.558,25 kn mjesečno i Odluka o osnovicama 
za utvrđivanje vrijednosnog boda prema 
osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno 
zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog 
rata za godinu 2022. koja će se primjenjivati na 
mirovine ostvarene od 1. siječnja 2023.

Podnošenje godišnje 
porezne prijave
Obavještavamo korisnike mirovina da je HZMO 
na obavijestima o mirovinskim primanjima 
za siječanj 2023. ukinuo, odnosno više ne 
iskazuje ukupno isplaćene primitke, obračunati 
doprinos, predujam poreza i prireza na dohodak 
za 2022. godinu.
Obrazac IP  ukinut je Pravilnikom o izmjenama 
i dopunama Pravilnika po porezu na dohodak 
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