
Na temelju članka 19. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
("Narodne novine", broj 163/98., i 86/03), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje, na sjednici održanoj 10. studenoga 2005. , donosi 
 
 
 
 
 
 
 
            
                                                   ODLUKU 
                  o izmjeni Odluke o cijenama usluga vanjskim korisnicima   
 
 
                                                    Članak 1. 
 
U Odluci o cijenama usluga vanjskim korisnicima, klasa:140-13/01-01/2607, urbroj:341-99-
01/99-6 od 4. lipnja 1999., u članku 1. stavak 1. dodaje se iza točke 4. nova točka 5. koja 
glasi:"Vještačenje i donošenje rješenja o tjelesnome oštećenju za potrebe oslobađanja od 
plaćanja administrativnih pristojbi pri korištenju zdravstvene zaštite - 305,00 kn." 
 
Ranije točke 5. i 6. postaju točke 6. i 7. 
 
                                                    Članak 2. 
 
Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja, a primjenjuje se od 1. listopada 2005. 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 041-01-05-02/8 
URBROJ: 341-99-01/01-05/9 
Zagreb, 10. studenoga 2005. 
 
 
 
 
Predsjednik Upravnog vijeća 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
 
mr. sc. Niko Raič, v.r. 
 
 
 
 
 
 



                                                     Obrazloženje 
 
                       
Prema članku 1. Odluke o cijenama usluga vanjskim korisnicima koju je na temelju 
članka 19. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", 
broj 163/98) donijelo Upravno vijeće HZMO-a na sjednici održanoj 4. lipnja 1999. utvrđene 
su, i taksativno navedene cijene usluga vještačenja i donošenja rješenja o tjelesnom oštećenju 
i to: cijena usluge za vještačenje i donošenje rješenja o tjelesnom oštećenju za potrebe 
porezne uprave utvrđena je cijena usluge od 305,00 kn (točka 1. članka 1. navedene Odluke), 
kao i cijena usluge vještačenja i donošenje rješenja o tjelesnom oštećenju za potrebe 
oslobađanja od carine za uvoz automobila (točka 2. istoga članka). 
 
Odlukom o izmjenama Odluke o cijenama usluga vanjskim korisnicima, klasa:041-01-05-
02/5  urbroj:341-99-01/01-05/9 od 26. srpnja 2005. dopunjena je ova Odluka i s cijenom 
usluga vještačenja i donošenja nalaza i mišljenja te rješenja o tjelesnom oštećenju za potrebe 
ostvarivanja prava na znak pristupačnosti- 305,00 kuna. 
 
S obzirom na to da je člankom 18. a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine",broj90/05) koji je stupio na snagu 1. listopada 
2005. propisano oslobađanje od plaćanja administrativne pristojbe pri korištenju 
usluga zdravstvene zaštite za invalide s oštećenjem organizma od najmanje 80%, 
utvrđenom prema posebnim propisima, pa HZMO  treba obavljati usluge vještačenja o 
tjelesnom oštećenju i za tu svrhu,  potrebno je dopuniti navedenu Odluku HZMO-a o 
cijenama usluga vanjskim korisnicima, utvrđivanjem i cijene usluge vještačenja i 
donošenja rješenja o tjelesnom oštećenju za potrebe oslobađanja od  plaćanja 
administrativnih pristojbi pri korištenju zdravstvene zaštite.  
 
Radi toga predlaže se Upravnom vijeću HZMO-a da za potrebe oslobađanja od plaćanja 
administrativnih pristojbi pri korištenju zdravstvene zaštite, također utvrdi cijenu usluge 
vještačenja i donošenja rješenja o tjelesnom oštećenju, u svoti od 305,00 kn, te da se time 
dopuni navedena Odluka o cijenama usluga i za ove vanjske korisnike. Također se predlaže 
da se ta izmjena odluke primjenjuje od 1. listopada 2005. (dana stupanja na snagu 
navedenoga Zakona). 
   
 
Zagreb, studeni 2005. 
 


