Na temelju članka 19. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
(«Narodne novine», broj: 163/98., 85/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje, na sjednici održanoj 26. srpnja 2005. donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o cijenama usluge vanjskim korisnicima

Članak 1.
U Odluci o cijenama usluga vanjskim korisnicima, klasa: 140-13/99-01/2607, urbroj: 341-9901/99-6 od 4. lipnja 1999. u članku 1. stavak 1. dodaje se iza točke 3. nova točka 4. koja glasi:
«Vještačenje i donošenje nalaza i mišljenja te rješenja o tjelesnom oštećenju za potrebe
ostvarivanja prava na znak pristupačnost – 305,00 kuna.»
Ranije točke 4. i 5. postaju točke 5. i 6.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja, a primjenjuje se od 2. veljače 2005.

KLASA:041-01-05-02/5
URBROJ:341-99-01/01-05/9
Zagreb, 26. srpnja 2005.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
mr.sc. Niko Raič

Obrazloženje
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje osim za svoje potrebe obavlja poslove vještačenja za
vanjske korisnike (korisnike koji nikada nisu ostvarili pravo iz mirovinskog osiguranja i nisu
osigurani po Zakonu o mirovinskom osiguranju).
Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («Narodne novine»,
105/04) ministar mora, turizma prometa i razvitka u suglasnosti s ministrom zdravstva donio
je Pravilnik o znaku pristupačnosti («Narodne novine», 16/05 i 66/05 – u daljnjem tekstu:
Pravilnik), kojim je propisano značenje, oblik, sadržaj, boja, dimenzije, mjesto postavljanja
znaka pristupačnosti u vozilu kojim se prevoze osobe s invaliditetom, uvjeti za njegovo
izdavanje, te način obilježavanja parkirališnog mjesta za vozila kojima se prevoze osobe s
invaliditetom.
Člankom 2. Pravilnika propisano je da pravo na znak pristupačnosti ima osoba s invaliditetom
čiju su ekstremiteti bitno oštećeni tako da onemogućavaju normalo kretanje, s time da
oštećenje donjih ekstremiteta mora biti najmanje 70%.
Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na
parkirališna mjesta koja su u tu svrhu posebno obilježena koji izdaje ga ured državne uprave u
županiji. Osoba s invaliditetom uz zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti mora, između
ostaloga, priložiti i rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o postupku oštećenja
donjih ekstremiteta na temelju liste tjelesnih oštećenja.
U rješenjima HZMO tjelesna oštećenja navedena su samo prema glavi i točci Zakona o Listi
tjelesnih oštećenja, zbog čega uredi državne uprave u županijama traže od podnositelja
«nova» rješenja, u kojima bi se izričito navelo koja se tjelesna oštećenja i u kojem postotku
odnose na oštećenje donjih ekstremiteta.
Budući da većina podnositelja zahtjeva već ima pravomoćna rješenja o utvrđivanju stupnja i
postotka tjelesnog oštećenja, za njih nije potrebno donositi nova rješenja, već je poslovni
proces organiziran na način da se pribavi očitovanje ovlaštenog vještaka, na temelju
postojećeg nalaza i mišljenja i o tome izda odgovarajuća potvrda, na propisanoj tiskanici.
Obzirom na navedeno valjalo je dopuniti postojeću odluku o cijenama usluga vanjskim
korisnicima na način i sa cijenom kako je naznačeno u prijedlogu izmjene Odluke.

