Na temelju članka 19. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
(«Narodne novine» broj 163/98.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
na sjednici održanoj 4. lipnja 1999. donosi
ODLUKU
o cijenama usluga liječnicima – konzultantima za vještačenje prema međunarodnim
ugovorima
Članak 1.
Za poslove medicinskog vještačenja za potrebe inozemnog nositelja osiguranja liječnici –
konzultanti naplaćuju usluge prema sljedećim cijenama:
1. Nalaz i mišljenje o invalidnosti
2. Nalaz i mišljenje o invalidnosti koje donose psihijatri

300,00 kn
450,00 kn

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.
Klasa: 140-13/99-01/2607
Urbroj: 341-99-01/99-7
Zagreb, 4. lipnja 1999.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO OSGIURANJE
prof.dr.sc. Željko Potočnjak, v.r.
OBRAZLOŽENJE
uz Odluku o cijenama liječnicima – konzultantima za vještačenje primjenom
međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju
Međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju ili Administrativnim sporazumima o
provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju koje je Republika Hrvatska sklopila ili sukcesijom
preuzela od bivše države uređeno je među ostalim i pružanje pomoći kod liječničkog pregleda
za osobe koje prebivaju ili borave na području jedne države ugovornice, a pravo trebaju
ostvariti u drugoj državi ugovornici. Troškove za te preglede nadoknađuje nositelj koji je taj
pregled tražio, odnosno za kojeg je bio potreban radi ostvarivanja prava na mirovinu prema
njegovim pravnim propisima. Jedino u slučaju da je liječnički pregled bio potreban za nositelje
osiguranja u obje države ugovornice, troškovi se ne nadoknađuju.
Za provedbu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju iz područja mirovinskog
osiguranja nadležan je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Sektor provedbe
međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u okviru kojeg se obavljaju poslovi
medicinskog vještačenja za potrebe inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja.
Radi ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu kod inozemnog nositelja mirovinskog
osiguranja, potrebna je opsežna medicinska dokumentacija koju moraju vrlo kvalitetno
obraditi liječnici određenih specijalnosti i koja će pridonijeti donošenju objektivne ocjene radne
sposobnosti radi eventualnog ostvarivanja prava na inozemnu invalidsku mirovinu.
S tim u vezi, da bi se u okviru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje mogla donijeti što
kvalitetnija i objektivnija ocjena radne sposobnosti, potrebno je angažirati liječnike specijaliste
– konzultante različitih specijalnosti.
Budući da medicinsku obradu i troškove vještačenja (davanje mišljenja) liječnika –
konzultanata snosi inozemni nositelj mirovinskog osiguranja na principu refundacije prema
stvarnoj cijeni koštanja, predložene su cijene za medicinsku obradu i troškove vještačenja.

