
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 16. srpnja 1999. donosi 
 

ODLUKU 
O izmjeni Odluke o cijenama usluga liječnicima – konzultantima za vještačenje prema 

međunarodnim ugovorima 
 

Članak 1. 
O Odluci o cijenama usluga liječnicima – konzultantima za vještačenje prema međunarodnim 
ugovorima klasa: 140-13/99-01/2607 od 4. lipnja 1999., u članku 1., u točki 1. broj «300,00» 
zamjenjuje se brojem «435,00»m a u točki 2. broj «450,00» zamjenjuje se brojem «652,00».  
 

Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 1999.  
 
Klasa: 140-13/99-01/3167 
Ur.broj: 341-99-01/99-03 
Zagreb, 16. srpnja 1999. 
 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
HRVATSKOG ZAVODA ZA 

MIROVINSKO OSIGURANJE  
 

prof.dr.sc. Željko Potočnjak, v.r. 
 



Obrazloženje uz Odluku o izmjenama Odluke o cijenama usluge liječnicima – 
konzultantima za vještačenje prema međunarodnim ugovorima 

 
Odluku o cijenama usluga liječnika konzultanata za vještačenje prema međunarodnim 
ugovorima donijelo je Upravno vijeće na sjednici održanoj 4. lipnja 1999. Klasa: 140-13/99-
01/2607, Ur.broj: 341-99-01/99-7 i prema njoj se naplaćuju usluge prema sljedećim cijenama:  
 
- nalaz i mišljenje o invalidnosti      300,00 kn 
- nalaz i mišljenje o invalidnosti koje donose prihijatri  450,00 kn 
 
Cijene iskazane u toj Odluci su sastavni dio ugovora o djelu koji se sklapaju s liječnicima 
specijalistima – konzultantima. Budući da su naknade za usluge lječnika konzultanata u 1998. 
godini ugovorene u neto iznosima i da je bruto iznos naknade ovisan o stopi prireza. Stručno 
vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje je na sjednici održanoj 15. srpnja 1999. 
zaključilo da bi Odluka o cijenama usluga liječnika-konzultanata za vještačenje prema 
međunarodnim ugovorima trebala glasiti:  
 
- nalaz i mišljenje o invalidnosti      435,00 kn 
- nalaz i mišljenje o invalidnosti koje donose prihijatri  652,00 kn 
 

Pregled kalkulacija iz kojih je vidljivo koliko bi pojedine usluge vještačenja koštale 
kada su cijene izražene u bruto odnosno neto svoti 

 
I. Nalaz i mišljenje o invalidnosti i radnoj sposobnosti  

 
bruto 300,00 kn   neto 300,00 kn 

1. Bruto     300,00    434,63 
2. Priznati troškovi 25%   75,00    108,66 
3. DOHODAK    225,00    325,97 
4. Porez 35%    78,75    114,09 
5. Prirez 18%    14,18    20,54 
6. Neto svota koju treba doznačiti  

na žiro račun 6 = 1 – (4+5)  207,07    300,00 
 

I. Nalaz i mišljenje o invalidnosti i radnoj sposobnosti koje donosi psihijatar 
 

bruto 450,00 kn   neto 450,00 kn 
1. Bruto     450,00    651,94 
2. Priznati troškovi 25%   112,50    162,99 
3. DOHODAK    337,50    488,95 
4. Porez 35%    118,13    171,14 
5. Prirez 18%    21,26    30,80 
6. Neto svota koju treba doznačiti  

na žiro račun 6 = 1 – (4+5)  310,61    450,00 




