
PRIJEDLOG 
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

ZAKONA O DOPRINOSIMA  
 
I.  USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 
 
Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. a u svezi s člankom 
56. Ustava Republike Hrvatske. 
 
II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU 
UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM 
ZAKONA PROISTEĆI 
 
A) Ocjena stanja 
1. Opis 

Zakon o doprinosima (dalje u tekstu: Zakon) jedan je od propisa što ih je Republika 
Hrvatska dužna donesti vezano uz pregovore o pristupanju Europskoj uniji, konkretno vezano 
uz Pregovaračko stajalište za pregovaračko poglavlje 19. „Socijalna politika i zapošljavanje“. 
Zakonom je, u odnosu na sada važeći Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne 
novine, br. 147/2002 i 177/2004) preuređeno pitanje primjene najniže mjesečne osnovice za 
obračun doprinosa za radnika s nepunim radnim vremenom. Pored toga, preuređena su i druga 
pitanja te su propisane i značajne novine u odnosu na odredbe Zakona o doprinosima za 
obvezna osiguranja. Zakon je objavljen u Narodnim novinama, broj 84/2008 i stupa na snagu 
s 1. siječnja 2009. kada prestaje važiti Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja.  
 
2. Reforma zdravstvenog sustava  
 Od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi pokrenuta je reforma zdravstvenog 
sustava a jedan od ciljeva reforme jest i osigurati nove izvore financiranja sustava. Pri tom se 
polazi od objektivne činjenice da je zdravstvena zaštita, kroz sustav obveznog zdravstvenog 
osiguranja osigurana i koriste je svi građani Republike Hrvatske ali se istovremeno taj sustav 
financira od doprinosa što ih plaćaju:  

- radno aktivni – zaposlenici ili poslodavci u korist njihovog osiguranja (za oko 
1.600.000 osiguranika po osnovi rada) i  

- osobe koje samostalno obavljaju djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja, 
poljoprivrede i šumarstva i druga zanimanja (oko 100.000 osoba) i  

- ostale osobe kojima je propisana obveza osiguranja i obveza plaćanja doprinosa za 
njihovo osiguranje kao što su: poljoprivrednici, pomorci – članovi posade brodova u 
međunarodnim vodama, vjerski službenici i drugi članovi vjerske zajednice, stranci u 
Republici Hrvatskoj i drugi (oko 100.000 osoba) te  

- Republika Hrvatska iz sredstava državnog proračuna ili putem mjerodavnih 
ministarstava (za samostalne umjetnike, za njegovatelje HRVI, za roditelje – 
njegovatelje, za nezaposlene rodilje i druge).  

 
Istovremeno, obveznu zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obveznog zdravstvenog 

osiguranja koristi oko 4.350.000 stanovnika Republike Hrvatske.   
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B) Osnovna pitanja koja bi trebalo urediti Zakonom 
  

Kako bi se, trajno, uredilo pitanje financiranja sustava zdravstvene zaštite građana 
Republike Hrvatske, nužno je transparentno urediti financiranje tog sustava a na način da se 
Zakonom uredi i pitanje tko snosi troškove za svaku osobu kojoj je, sustavom obveznog 
zdravstvenog osiguranja, osigurana zdravstvena zaštita. Tu se, prije svega, misli na:  

- osiguranike  po osnovi korisnika mirovine i  
- osiguranike po osnovi nezaposlene osobe 

koji, pored osiguranika po osnovi rada i članova njihovih obitelji, čine najveće skupine 
korisnika zdravstvene zaštite (1.140.000 umirovljenika i oko 250.000 nezaposlenih).   

 
Pri tome treba osobito voditi računa o socijalnoj osjetljivosti te primjereno urediti i 

pitanja troškova zdravstvene zaštite trudnica, djece, osoba s invaliditetom iznad 80%, učenike 
i studente i ostale osobe s manjim prihodima.  

 
Pod korisnicima mirovine misli se na osobe koje su to pravo stekle na temelju:  

- Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 102/98, 127/2000, 59/2001, 
109/2001, 147/2002, 117/2003, 30/2004, 177/2004,  92/2005, 79/2007 i 35/2008) te  

- Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih 
službenih osoba (Narodne novine, br. 128/99, 16/2001 i 22/2002) i  

- Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
(Narodne novine, br. 174/2004 i 92/2005) ali i  

- osobe koje su pravo na mirovinu ili invalidninu stekle od stranog isplatitelja. 
 
Pod nezaposlenim osobama misli se na osobe koje imaju uređen status nezaposlene 

osobe pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.   
 

C) Posljedice koje će donošenjem Zakona proisteći 
 
1. Obveza doprinosa za umirovljenike  

 
Za osobe koje su osiguranici obveznog zdravstvenog osiguranja RH a status 

osiguranika stekli su po osnovi prava na mirovinu, propisuje se obveza doprinosa.  
 
Teret doprinosa različit je i raspoređuje se:  

-    na dio tereta (obveze) koji se plaća na teret sredstava državnog proračuna za korisnike 
mirovine čiji je iznos mjesečne mirovine do iznosa prosječne neto plaće (uključujući i 
iznos prosječne neto plaće) te se obračunava kao doprinos „na osnovicu“ i   
-  na dio tereta (obveze) kojega plaćaju osiguranici odnosno - korisnici čiji je iznos 
mjesečne mirovine iznad iznosa prosječne neto plaće  te se obračunava kao doprinos „iz 
osnovice“ odnosno obračunani iznos doprinosa se oduzima (obustavlja) od mirovine.      

 
 Propisuju se dvije stope za obračun doprinosa i to:  

- stopa od 1% koja se primjenjuje na mirovine čiji je mjesečni iznos do iznosa prosječne 
neto plaće (uključujući i iznos prosječne neto plaće) i 
- stopa od 3% koja se primjenjuje za obračun doprinosa iz mirovine čiji je mjesečni  
iznos viši od iznosa prosječne neto plaće.  
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Mirovinom se smatra primitak koji se isplaćuje na teret sredstava mirovinskog 
osiguranja RH a pod iznosom mirovine se smatra mirovina za određeni mjesec u bruto iznosu 
primitka, prije umanjenja za obračunane i obustavljene iznose doprinosa i predujma poreza na 
dohodak.U slučaju mirovine koja se isplaćuje u jednom iznosu a sadrži pravo za više 
proteklih mjeseci  tada se iznos ukupne mirovine dijeli na svaki mjesec za koji se mirovina 
isplaćuje.  

 
Obračunani iznos doprinosa koji se oduzima od mirovine, porezno je priznati izdatak i 

umanjuje osnovicu za obračun predujma poreza na dohodak, sukladno odredbi članka 16. 
stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/2004 i 73/2008).  

 
1.1. Obveza prema mirovini čiji je iznos do iznosa prosječne neto plaće   

 
Obveznik obračunavanja jeste Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). 

Doprinos se obračunava prema mjesečnoj osnovici a to jest zbrojeni iznos mirovina svih 
korisnika mirovine čiji je mjesečni iznos mirovine za određeni mjesec niži od iznosa 
prosječne neto plaće. Primjenjuje se stopa od 1% a doprinos se obračunava istovremeno s 
obračunom mirovine.  

 
O iznosu obračunanog doprinosa HZMO izvješćuje Hrvatski zavod za zdravstveno 

osiguranje (HZZO) o obračunanom doprinosu prema svim isplatama mirovine izvršenima 
tijekom prethodnog mjeseca. Način izvješćivanja i rokove propisati će ministar financija, 
provedbenim propisom.  

 
Ovime se obuhvaća oko 1.077.911 umirovljenika odnosno oko 95% od 1.137.835 

ukupnog broja korisnika tuzemnih mirovina (u što su uključeni i korisnici po osnovama DVO, 
PS, OSO, HBDR) sa stanjem na dan 30. rujna 2008. te će se na teret sredstava državnog 
proračuna osigurati novčana sredstva u iznosu od 246.570.000 kuna za troškove zdravstvene 
zaštite korisnika mirovina čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće.  

 
Navedena svota osigurati će se u prvoj godini primjene Zakona (2009.) jer je iznos 

izračunat i temelji se na jedanaest mirovina koje će se, tijekom 2009., isplatiti na ime 
mirovina počevši od mirovine za siječanj (isplaćuje se u veljači) do mirovine za studeni 
(isplaćuje se u prosincu) 2009. godine. 

 
Tijekom druge godine primjene Zakona (2010.) isplatiti će se dvanaest mirovina 

počevši od mirovine za prosinac 2009. (isplaćuje se siječnju 2010.) do mirovine za studeni 
(isplaćuje se u prosincu 2010.)  te će se u drugoj godini primjene Zakona  po toj osnovi 
osigurati 268.985.000 kuna i tako u svakoj sljedećoj godini.     

 
1.2. Obveza prema mirovini čiji je iznos viši od prosječne neto plaće    

 
Obveznik obračunavanja jeste HZMO. Doprinos se obračunava prema mjesečnoj 

osnovici a to je svaki pojedinačni mjesečni iznos mirovine koji se isplaćuje korisniku.  
  

Doprinos se obračunava po stopi od 3%, istovremeno s obračunom mirovine te 
isplatitelj mirovine (HZMO) obračunani iznos doprinosa obustavlja od mirovine i plaća 
(obveznik je plaćanja) u ime i u korist osiguranika. Dospijeće za uplatu je posljednji dan u 
mjesecu u kojemu je bila isplata mirovine. O obračunanom iznosu doprinosa izvješćuje 
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Poreznu upravu. Način izvješćivanja i rokove propisati će ministar financija, provedbenim 
propisom.  
 

Ovime se obvezom doprinosa obuhvaća 59.924 umirovljenika odnosno oko 5% od 
1.137.835 korisnika tuzemnih mirovina (u što su uključeni i korisnici po osnovama DVO, PS, 
OSO, HBDR) sa stanjem na dan 30. rujna 2008. te će se osigurati novčana sredstva u korist 
državnog proračuna u iznosu od 136.204.000 kuna kao sredstva naplaćena u korist doprinosa 
za obvezno zdravstveno osiguranje.   

 
Navedena svota osigurati će se u prvoj godini primjene Zakona (2009.) jer je iznos 

izračunat i temelji se na jedanaest mirovina koje će se, tijekom 2009., isplatiti na ime 
mirovina počevši od mirovine za siječanj (isplaćuje se u veljači) do mirovine za studeni 
(isplaćuje se u prosincu) 2009. godine. 

 
Tijekom druge godine primjene Zakona (2010.) isplatiti će se dvanaest mirovina 

počevši od mirovine za prosinac 2009. (isplaćuje se siječnju 2010.) do mirovine za studeni 
(isplaćuje se u prosincu 2010.)  te će se u drugoj godini primjene Zakona  po toj osnovi 
osigurati 148.586.170 kuna i tako u svakoj sljedećoj godini.     
 
 Obveza doprinosa koji se obustavlja od mirovine se, sukladno odredbi članka 16. 
stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) smatra izdatkom koji se 
oduzima od primitka (bruto mirovine) pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada 
odnosno umanjuje osnovicu za obračun poreza na dohodak a time umanjuje i poreznu obvezu.    
  
2. Obveza za nezaposlene osobe  
  

Doprinos se obračunava po nezaposlenoj osobi i to za osobu koja je u određenom 
mjesecu imala status nezaposlene u evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). 
Obveza se utvrđuje za svaki mjesec prema mjesečnoj osnovici a to je najniža mjesečna 
osnovica za obračun doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima i primjenom stope od 5%. 
Doprinos obračunava HZZ. O iznosu obračunanog doprinosa izvješćuje HZZO. Način 
izvješćivanja i rokove propisati će ministar financija, provedbenim propisom.  
 
 Ovim će se, na teret sredstava državnog proračuna osigurati novčana sredstva u 
iznosu od 400.000.000 kuna za troškove zdravstvene zaštite nezaposlenih osoba.   

 
 

III.  OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE 
ZAKONA 
 

Za provedbu predloženoga Zakona potrebna su, u prvoj godini primjene Zakona 
(2009.), dodatna sredstva u iznosu od 646.570.000 kuna na teret državnog proračuna za 
zdravstvenu zaštitu korisnika mirovine čiji je iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće i 
za nezaposlene osobe.  

 
Provedbom Zakona osiguravaju se, u prvoj godini primjene Zakona (2009.), novi 

izvori sredstava u državni proračun u iznosu 136.204.000 kuna, naplaćenih od korisnika 
mirovina čiji je iznos mjesečne mirovine iznad iznosa prosječne neto plaće.   
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1. PROCJENA1 SREDSTAVA OD DOPRINOSA KORISNIKA MIROVINA – 
MIROVINA VIŠA OD PROSJEČNE NETO PLAĆE2  

(MIROVINA > 5.108,00 KUNA) 
 

ZOMO3 DVO, PS, OSO4 HBDR5 UKUPNO 
Broj 

 Stopa Iznos 
(u 000) Broj Stopa Iznos 

(u 000) Broj Stopa Iznos 
(u 000) Broj Iznos 

kuna 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21.942 3% 44.241 1.126 3% 2.383 36.856 3% 89.580 59.924 136.204.000
 

 
2. PROCJENA SREDSTAVA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO 

OSIGURANJE UMIROVLJENIKA I NEZAPOSLENIH OSOBA IZ 
DRŽAVNOG PRORAČUNA  

 
A) ZA UMIROVLJENIKE6 ČIJA JE MIROVINA NIŽA OD 

PROSJEČNE NETO PLAĆE (MIROVINA < 5.108,00 KUNA)7 
 

ZOMO DVO, PS, OSO HBDR UKUPNO 

Broj Stop
a 

Iznos 
(u 000) Broj Stopa Iznos 

(u 000) Broj Stopa Iznos 
(u 000) BROJ IZNOS 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.044.617 1% 234.119 10.054 1% 3.387 23.240 1% 9.064 1.077.911 246.570.000

 
 

B) ZA NEZAPOSLENE  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Službeni podaci HZMO 
2 Procjena se temelji na jedanaest mirovina koje će se, za mjesece 2009. isplaćivati tijekom 2009.  
3 Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, broj 102/98 do 35/08)  
4 Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba (NN, broj 

128/99, 16/01 i 22/02)   
5 Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, broj 174/04 i 92/05) 
6 Službeni podaci HZMO 
7 Procjena se temelji na jedanaest mirovina koje će se, za mjesece 2009. isplaćivati tijekom 2009. 

MJESEČNA OBVEZA GODIŠNJA OBVEZA 
BROJ 

IZNOS 
MJESEČNE 
OSNOVICE 

STOPA 
 PO 

OSIGURANIKU
UKUPNO 

 
PO  

OSIGURANIKU 
 

UKUPNO 
1 2 3 4 (2 X 5%) 5 (1 x 4) 6 (4  x 12) 7 (5 x 12) 

255.000 2.611,00 5% 130,55 33.290.250 1.566,60 400.000.000
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IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA PO HITNOM POSTUPKU 

 
U cilju osiguranja osnove za što bržom stabilizacijom sustava zdravstvenog osiguranja 

u Republici Hrvatskoj ocjenjuje se da postoje osobito opravdani državni razlozi za donošenje 
ovoga Zakona po hitnom postupku u smislu odredbe članka 159. Poslovnika Hrvatskog 
sabora (Narodne novine, br. 71/2000, 129/2000, 117/2001, 6/2002 – pročišćeni tekst, 
41/2002, 91/2003 i 58/2004).  
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  DOPRINOSIMA 

 
 

Članak 1.  
 

 U Zakonu o doprinosima (Narodne novine, broj 84/2008), u članku 7. iza točke 44. 
dodaju se nove točke 45., 46. i 47. koje glase:  
 "45. mirovina je primitak koji se fizičkoj osobi – umirovljeniku isplaćuje po osnovi 
prava iz obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske;  
 46. prosječna neto plaća je prosječni iznos mjesečne neto plaće isplaćene po jednom 
zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj – kolovoz tekuće 
godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku i služi za utvrđivanje obveze doprinosa za 
razdoblje u osiguranju godine koja slijedi iza godine na koju se prosječna neto plaća odnosi; 
 47. nezaposlena osoba je osoba koja se kao nezaposlena vodi u Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje, sukladno propisima o zapošljavanju.". 
 

Članak 2. 
 

 U članku 9. stavak 1. iza točke 24. dodaju se nove točke 24.a  i 24.b koje glase:   
 "24.a korisnik mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske - 
obvezno osigurane osobe prema članku 5. stavak 1. točka 9. Zakona o obveznom 
zdravstvenom osiguranju; 
 24.b nezaposlena osoba – obvezno osigurane osobe prema članku 5. stavak 1. točka 
10. Zakona o zdravstvenom osiguranju.". 
    

Članak 3. 
 

 U članku 14. stavak 1. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:    
 "3. dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje koji se:  
 3.1. za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće 
uključujući i iznos prosječne neto plaće (dalje u tekstu: do iznosa prosječne neto plaće) – 
obračunava po stopi od 1%,  
 3.2. za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće - 
obračunava po stopi od 3% i  
 3.3. za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe – obračunava po stopi od 5%.".  
  

Članak 4. 
 

 Iza članka 134. dodaje se novi podnaslov pod brojem 1.24.a i novi članci 134.a, 134.b, 
134.c, 134.d,  134.e, 134.f, 134.g i 134.h koji glase:  
 

"1.24.a Za osiguranika po osnovi korisnika mirovine po propisima o mirovinskom 
osiguranju Republike Hrvatske 

 
Članak 134.a 

 
 Za osiguranika po osnovi korisnika mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju  
Republike Hrvatske  (članak 9. stavak 1. točka 24.a) i to:  
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 1. za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće 
doprinosi idu na teret sredstava državnog proračuna, a obveznik obračunavanja doprinosa jest 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.  
 2. za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće 
obveznik doprinosa je osiguranik, a obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa 
koje obustavlja od mirovine jest Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. 
   
 

Članak 134.b 
 

 (1) Za osiguranike čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće 
doprinos se obračunava na osnovicu, prema mjesečnoj osnovici iz članka 134.c. stavak 1. 
ovoga Zakona i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje. 
 (2) Za osiguranike čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće 
doprinos se obračunava iz osnovice, prema mjesečnoj osnovici iz članka 134.c. stavak 2. 
ovoga Zakona i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje. 

 
 

Članak 134.c 
 

 (1) Za osiguranike čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće 
mjesečna osnovica zbrojeni je iznos mjesečne mirovine koja se isplaćuje svim osiguranicima.  
 (2) Za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće 
mjesečna je osnovica iznos mirovine.  

(3) Iznosom mirovine se smatra primitak za određeni mjesec u bruto iznosu, prije 
umanjenja za obračunani iznos doprinosa i predujma poreza na dohodak.  

(4) Kada se mirovina  isplaćuje u jednom iznosu za više mjeseci, iz ukupnog se iznosa 
tako isplaćene mirovine utvrđuje mjesečni iznos za svaki mjesec i tako utvrđuje osnovica za 
odgovarajući mjesec, a kada se s mirovinom za određeni mjesec isplaćuje i razlika mirovine 
za više prethodnih mjeseci, razlika mirovine koja se odnosi na prethodne mjesece ne uzima se 
u osnovicu za obračun doprinosa.     

 
 

Članak 134.d 
 

 (1) Doprinos obračunan prema članku 134.b stavak 1. ovoga Zakona dospijeva na 
naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je isplaćena mirovina a o iznosu 
obračunanog doprinosa obveznik obračunavanja izvješćuje Hrvatski zavod za zdravstveno 
osiguranje.   

(2) Doprinos obračunan prema  članku 134.b stavak 2. ovoga Zakona dospijeva na 
naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je isplaćena mirovina a o iznosu 
obračunanog doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se 
obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja izvješće i 
dostavlja ga Poreznoj upravi.  

(3) Način izvješćivanja te rok, oblik i sadržaj izvješća propisati će ministar financija. 
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1.24.b Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe    

 
Članak 134.e 

 
 Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe (članak 9. stavak 1. točka 24.b) doprinosi 
idu na teret sredstava državnog proračuna, a obveznik obračunavanja doprinosa jest Hrvatski 
zavod za zapošljavanje. 
   

Članak 134.f 
 

 Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 134.g ovoga 
Zakona, i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje. 

 
Članak 134.g 

 
 (1) Mjesečna osnovica jest umnožak broja nezaposlenih osoba prema službenim 
podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu za koji se utvrđuje 
obveza i iznosa najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se odnosi obveza.    

 
Članak 134.h 

 
(1) Doprinos dospijeva na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, 

a o iznosu obračunanog doprinosa obveznik obračunavanja izvješćuje Hrvatski zavod za 
zdravstveno osiguranje. 

(2) Način izvješćivanja te rok, oblik i sadržaj izvješća propisati će ministar financija.". 
 
 

Članak 5. 
 

 U članku 254. stavak 1. iza riječi "koeficijenta" dodaju se riječi "i iznos mirovine do 
iznosa prosječne neto plaće te početni iznos mirovine čiji je iznos iznad iznosa prosječne neto 
plaće". 

 
 

Članak 6. 
 

 Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2009. 
godine. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 
 

Uz članak 1.  
(1) Ovim se člankom dopunjuju odredbe u članku  7. Zakona te se dodaju nove točke 45.,  46. 
i 47. kojima se opisuje značaj pojmova:  
- mirovina kao „primitak koji se fizičkoj osobi – umirovljeniku isplaćuje po osnovi prava iz 
obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske i primitak tuzemne fizičke osobe po 
osnovi korisnika mirovine ili invalidnine od inozemnog isplatitelja mirovine ili invalidnine“  i  
- prosječna neto plaća  kao „prosječni iznos mjesečne neto plaće isplaćene po jednom 
zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj – kolovoz tekuće 
godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku i služi za utvrđivanje obveze doprinosa za 
razdoblje u obveznom osiguranju godine koja slijedi godine na koju se prosječna neto plaća 
odnosi te  
- nezaposlena osoba kao „osoba koja se kao nezaposlena vodi u Hrvatskom zavodu za 
zdravstveno osiguranje, sukladno propisima o zapošljavanju.“ 
 
Uz članak 2.  
Ovim se člankom članak 9. stavak 1. dopunjuje novim točkama 24.a i 24.b i propisuju: 
- jedinstveni naziv  za osiguranika po osnovi korisnika mirovine od isplatitelja mirovine iz 
tuzemstva za kojega se Zakonom propisuje obveza doprinosa za zdravstveno osiguranje kao 
osobu koja je osigurana prema članku 5. stavku 1. točki 9. Zakona o obveznom zdravstvenom 
osiguranju i  
- jedinstveni naziv za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe  po osnovi osiguranja 
nezaposlene osobe prijavljene i evidentirane kao nezaposlene u  HZZ.   
 
Uz članak 3.  
Ovim se člankom odredba članka 14. stavak 1. dopunjuje novom odredbom (točka 3.) kojom 
se propisuje nova vrsta doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i to „dodatni doprinos 
za zdravstveno osiguranje“ i stope za obračun toga doprinosa:  
 1. za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće –  
obračunava se po stopi od 1%,  
 2. za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće  
obračunava se po stopi od 3% i  
 
Uz članak 4.  
Ovim se člankom propisuje novi podnaslov (1.24.a) i novi članci 134.a, 134.b, 134.c, 134.d 
134 e, 134.f, 134.g i 134.h kojima se propisuje obveza doprinosa za umirovljenike – korisnike 
mirovine od tuzemnog isplatitelja mirovine i za nezaposlene osobe prijavljene kao 
nezaposlene i evidentirane kod HZZ.  
 
Uz članak 5.   
Ovim se člankom dopunjuje odredba članka 254. Zakona koji uređuje pitanje ovlasti ministru 
financija za donošenje provedbenog propisa kojim će potanko propisati provođenje odredaba 
Zakona te se propisuje i dodatna ovlast prema kojoj će moći za svaku godinu (prije početka) 
objaviti iznose mirovine koji će služiti kao razgraničenje pri utvrđivanju obveze doprinosa 
koji se obračunavaju prema mirovini.   
 
Uz članak 6.  
Ovim se člankom propisuje stupanje na snagu Zakona.    
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ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU,  

ODNOSNO DOPUNJUJU  
 

Članak 7. 
 

 Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja: 
 1. djelatnost obrta samostalna je djelatnost obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti 
upisana u obrtni registar, sukladno propisima o obrtu, a koja je djelatnost osnovno zanimanje 
fizičke osobe po kojoj je osnovi obvezno osigurana; 
 2. djelatnost trgovca pojedinca samostalna je djelatnost upisana u registar trgovačkog 
suda kao trgovac pojedinac, sukladno propisima o trgovačkim društvima, a koja je djelatnost 
osnovno zanimanje fizičke osobe po kojoj je osnovi obvezno osigurana; 
 3. djelatnost slobodnog zanimanja samostalna je djelatnost fizičke osobe koja je po 
osnovi obavljanja te djelatnosti obvezno osigurana, a ta je djelatnost: 
 3.1. upisana u registar tijela državne uprave mjerodavnog za izdavanje odobrenja 
fizičkim osobama za obavljanje profesionalne djelatnosti, sukladno posebnim propisima, ili je 
 3.2. upisana u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja 
samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja na osnovi članstva u strukovnoj udruzi ili 
strukovnoj komori ili na njezin zahtjev; 
 4. djelatnost poljoprivrede i šumarstva samostalna je djelatnost fizičke osobe upisana 
u registar tijela mjerodavnog za poljoprivredu, ili je, na njezin zahtjev, upisana u registar 
obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja te djelatnosti te je obveznik 
poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koja je djelatnost osnovno zanimanje fizičke osobe 
po kojoj je osnovi obvezno osigurana; 
 5. ostale samostalne djelatnosti jesu djelatnosti fizičkih osoba s obilježjem 
samostalnosti, trajnosti i namjere stvaranja izvora dohotka ili dobiti i po osnovi obavljanja tih 
djelatnosti upisane su u registar obveznika poreza na dohodak te su po toj osnovi obveznici 
poreza na dohodak ili poreza na dobit, a nositelju je ta djelatnost osnovno zanimanje i po toj 
se osnovi, sukladno propisima o obveznim osiguranjima, smatra obvezno osiguranom 
osobom, a to su: 
 5.1. djelatnosti za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja i registracije, 
 5.2. djelatnosti osoba koje ostvaruju primitke od kojih se, prema propisima o porezu 
na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka pa prema 
tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit, 
 5.3. djelatnosti osoba koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih 
se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava, 
ali su promijenile način utvrđivanja dohotka pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od 
samostalne djelatnosti ili dobit, 
 5.4. ostale djelatnosti upisane u registar obveznika poreza na dohodak po osnovi 
obavljanja samostalne djelatnosti i po osnovi koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza 
na dobit; 
 6. druga djelatnost je samostalna djelatnost iz točke 1. do 5. ovoga članka koju nositelj 
djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od 
osnova obveznih osiguranja te s obrtom izjednačenu djelatnost iz članka 18. stavka 1. točke 3. 
Zakona o porezu na dohodak; 
 7. doprinos iz osnovice jest doprinos obračunan po odbitku, sadržan je u primitku 
odnosno u osnovici prema kojoj je obračunan, obustavlja se od primitka te je obveza osobe 
koja ostvaruje primitak; 
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 8. doprinos na osnovicu jest doprinos obračunan prema propisanoj osnovici, nije 
sadržan u primitku odnosno u osnovici prema kojoj je obračunan te je obveza sredstava 
isplatitelja primitka prema kojemu je obveza utvrđena ili samog osiguranika ili druge osobe 
kojoj je propisana obveza doprinosa u korist osiguranika; 
 9. drugi dohodak je primitak ili dio primitka od kojega se, sukladno propisima o 
porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak. Drugim dohotkom smatra se i primitak po osnovi 
kojega se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada 
kada ga poslodavac isplaćuje ili daje u naravi bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg 
radnika, a taj se primitak ne odnosi na naknadu za rad za trajanja radnog odnosa niti je 
primitak stečen unutar vremena u kojem je postojao radni odnos; 
 10. izaslani radnik jest: 
 10.1. osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca upućena u 
inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca, a koja sukladno propisima o obveznim 
osiguranjima i međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju za vrijeme rada u 
inozemstvu ostaje u sustavu obveznih osiguranja Republike Hrvatske, te 
 10.2. osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca upućena u 
inozemstvo radi obavljanja dužnosti u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike 
Hrvatske, i 
 10.3. osoba koja je od inozemnog poslodavca upućena na rad u tuzemno društvo, a 
sukladno odredbama međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju ima uređen status u 
osiguranju države poslodavca;  
 11. osnovica za obračun doprinosa iznos je, općenito, prema kojemu se obračunavaju 
iznosi doprinosa za određeno razdoblje u osiguranju; 
 12. godišnja osnovica iznos je prema kojemu se obračunavaju iznosi doprinosa za 
određenu godinu po osnovi obavljanja druge djelatnosti; 
 13. mjesečna osnovica propisani je iznos prema kojemu je obveza obračunati i uplatiti 
doprinose, ovisno o osnovi osiguranja, za jedan mjesec staža u mirovinskom osiguranju i za 
prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja te zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na 
radu za određeni mjesec proveden u tim osiguranjima s punim radnim vremenom; 
 14. najniža mjesečna osnovica najniži je iznos prema kojemu je obveza obračunati i 
uplatiti doprinose za jedan mjesec staža u mirovinskom osiguranju te za prava iz obveznoga 
zdravstvenog osiguranja, zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu i osiguranja u 
slučaju nezaposlenosti za određeni mjesec proveden u tim osiguranjima s punim radnim 
vremenom; 
 15. najviša mjesečna osnovica najviši je iznos do kojega je obveza obračunati i uplatiti 
doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i za mirovinsko 
osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje kada je osnovica za obračun 
doprinosa plaća; 
 16. najviša godišnja osnovica najviši je iznos do kojega je obveza uplatiti doprinos za 
mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prema svim osnovama za jednu 
godinu; 
 17. naknada njegovatelju primitak je što ga isplatitelj naknade, prema posebnom 
propisu, isplaćuje osobi koja pruža pomoć i njegu HRVI iz Domovinskog rata, a ukupan iznos 
naknade (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na 
dohodak i neto iznos koji se isplaćuje toj osobi; 
 18. naknada plaće primitak je koji je isplaćen ili je trebao biti isplaćen osiguraniku 
kao pravo po osnovi obveznih osiguranja ili pravo prema posebnom propisu; 
 19. naknada športskom sucu i delegatu primitak je od kojega se, sukladno propisima o 
porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, a isplaćuje se kao naknada za sudjelovanje na 
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natjecanjima amaterskih športskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o sustavu 
natjecanja određenoga nacionalnoga športskog saveza, na natjecanjima učeničkih i 
studentskih športskih klubova te na međunarodnim natjecanjima tih klubova koja se, u skladu 
s propisima o športu, održavaju u Republici Hrvatskoj te prema kriterijima uređenima 
propisom koji donosi ministar financija na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa; 
 20. naknada za autorsko pravo ili srodna prava jest primitak od kojega se, sukladno 
propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak i predujam poreza na dohodak 
obračunava po odbitku; 
 21. naknada za umjetničko djelo jest primitak od kojega se, sukladno propisima o 
porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak i predujam poreza na dohodak obračunava po 
odbitku; 
 22. njegovatelj je fizička osoba koja pruža pomoć i njegu HRVI iz Domovinskog rata 
u skladu s posebnim propisom po kojoj je osnovi i osigurana; 
 23. plaća je primitak što ga poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca te 
predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) 
samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili 
imenovane osobe isplaćuje ili daje u naravi ili ga je bio dužan isplatiti radniku, odnosno 
osiguraniku po osnovi radnog odnosa ili izabranoj ili imenovanoj osobi za rad u određenom 
mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom 
propisu, a od tog se primitka, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od 
nesamostalnog rada. Ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te 
iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos; 
 24. ostali primici jesu primici što ih poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca te 
predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) 
samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili 
imenovane osobe, pored plaće, isplaćuje ili daje u naravi ili ih je bio dužan isplatiti radniku, 
odnosno osiguraniku po osnovi radnog odnosa ili izabranoj ili imenovanoj osobi za rad u 
određenom mjesecu ili godini ili općenito vezano uz radni odnos prema ugovoru o radu, 
pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, a od tih se primitaka, sukladno 
propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Ukupan iznos 
primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na 
dohodak i neto iznos; 
 25. poduzetnička plaća jest primitak što ga sebi za određeni mjesec isplaćuje 
osiguranik po osnovi samostalnih djelatnosti iz točke 1. do 6. ovoga članka koji od tih 
djelatnosti utvrđuje dobit, od kojega se primitka, sukladno propisima o porezu na dohodak, 
utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose 
doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos; 
 26. poslodavac je poslovni subjekt za kojega radnik u radnom odnosu, u skladu s 
propisima o radu i drugim propisima koji uređuju radne odnose, obavlja određene poslove, te: 
 26.1. inozemna organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ne uživa 
diplomatski imunitet (strano predstavništvo, podružnica, međunarodna organizacija i 
ustanova), 
 26.2. inozemna fizička osoba koja za svoje osobne potrebe zapošljava druge fizičke 
osobe, 
 26.3. diplomatska misija i konzularni ured strane države te međunarodna organizacija 
ili predstavništvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji uživaju diplomatski imunitet i 
 26.4. diplomatski predstavnik – konzul u Republici Hrvatskoj koji za svoje osobne 
potrebe zapošljava hrvatske državljane; 
 27. poslovni subjekti su pravne osobe i tijela državne i javne uprave, tijela jedinica 
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lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te fizičke osobe i skupine 
osoba koje nemaju svojstvo pravne osobe ako su poslodavci ili ako isplaćuju primitke za koje 
je ovim Zakonom propisana obveza doprinosa; 
 28. preuzimatelj obveze poslovni je subjekt koji preuzme obvezu plaćanja doprinosa 
umjesto obveznika doprinosa; 
 29. privatni boravak u inozemstvu jest boravak fizičke osobe u drugoj državi radi 
turizma i svih drugih razloga koje se ne smatraju službenim putem ili službenim boravkom u 
inozemstvu; 
 30. prosječna plaća je prosječni iznos mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom 
zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz tekuće 
godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku. Sastoji se od iznosa doprinosa koji se 
obračunavaju iz osnovice te od iznosa poreza i prireza porezu na dohodak i od neto iznosa, a 
služi za izračun mjesečnih osnovica i najniže mjesečne osnovice, najviše mjesečne osnovice, 
najviše godišnje osnovice i godišnje osnovice za obračun doprinosa za razdoblje u obveznom 
osiguranju u godini koja slijedi iza godine na koju se prosječna plaća odnosi; 
 31. puno radno vrijeme jest najviše dopušteno radno vrijeme od 40 sati tjedno, osim 
ako zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i 
poslodavca ili ugovorom o radu nije određeno puno radno vrijeme ili skraćeno radno vrijeme 
u trajanju kraćem od 40 sati tjedno; 
 32. nepuno radno vrijeme jest ugovoreno radno vrijeme u trajanju kraćem od 40 sati 
tjedno, odnosno u trajanju kraćem od tjednog radnog vremena uređenog zakonom, 
kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili 
ugovorom o radu; 
 33. radni odnos jest odnos poslodavca i radnika uređen propisima o radu i drugim 
propisima o radu koji uređuju odnose poslodavca i radnika, odnosno dužnosnika i službenika 
ili namještenika; 
 34. izabrana ili imenovana osoba jest fizička osoba koja je po osnovi obavljanja 
dužnosti u predstavničkom ili izvršnom tijelu državne vlasti, jedinice područne (regionalne) 
samouprave i jedinice lokalne samouprave, od strane toga tijela, prijavljena na obvezna 
osiguranja; 
 35. osoba koja se prvi put zapošljava jest fizička osoba koju poslodavac, po osnovi 
ugovora o radu, odnosno volonterskog ugovora prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje 
i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja po toj osnovi nema 
evidentiran staž u mirovinskom osiguranju; 
 36. mirovanje obveze doprinosa jest pravo obveznika doprinosa prema kojemu taj 
obveznik nema obvezu doprinosa u dijelu koji se odnosi na razdoblje, odnosno mjesec ili na 
dio mjeseca za koji ostvaruje pravo na naknadu plaće prema posebnom propisu, a na teret 
nositelja obveznih osiguranja odnosno državnog proračuna kao i u slučajevima korištenja 
prava na bolovanje bez prava na naknadu plaće u skladu s propisima o obveznom 
zdravstvenom osiguranju, ili obveznom zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu; 
 37. registar obveznika doprinosa posebna je evidencija Porezne uprave o obveznicima 
doprinosa i o obveznicima koji su dužni sami utvrditi obvezu doprinosa odnosno obračunati 
iznose doprinosa i o tome izvijestiti Poreznu upravu; 
 38. saldo doprinosa iznos je doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju 
generacijske solidarnosti i doprinosa za zdravstveno osiguranje dospjelog a neuplaćenog ili 
više uplaćenog sa stanjem na dan 1. siječnja 2003. što ga je Porezna uprava preuzela od 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, 
te iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje 
dospjelog a neuplaćenog (dug) ili više uplaćenog (preplata) sa stanjem na dan 1. siječnja 
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2005. što ga je Porezna uprava preuzela od Središnjeg registra osiguranika; 
 39. službeni put u inozemstvo jest boravak osiguranika u inozemstvu po nalogu 
poslodavca ili isplatitelja primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak, ili po potrebi 
samostalne djelatnosti iz točke 1. do 6. ovoga članka, u trajanju do 30 dana neprekidno; 
 40. službeni boravak u inozemstvu jest boravak osiguranika u inozemstvu po nalogu 
poslodavca radi obrazovanja, stručnog usavršavanja ili poslijediplomskog studija odnosno 
zbog drugih razloga a u tom razdoblju nije prekinut radni odnos niti je prekinuto osiguranje 
po istoj osnovi, u trajanju duljem od 30 dana neprekidno; 
 41. nositelji obveznih osiguranja jesu javne ustanove – zavodi koji obavljaju poslove 
obveznih osiguranja u skladu s propisima o obveznim osiguranjima; 
 42. umirovljenik je fizička osoba koja je stekla pravo iz obveznoga mirovinskog 
osiguranja od tuzemnog isplatitelja mirovine ili inozemnog isplatitelja mirovine sukladno 
međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju na starosnu mirovinu ili prijevremenu 
starosnu mirovinu, obiteljsku mirovinu, invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad. 
Korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti koji je zaposlen ili obavlja 
djelatnost točke 1. do 5. ovoga članka ne smatra se umirovljenikom u smislu ovoga Zakona; 
 43. obračunska isprava je pisani dokument koji je dužan sastaviti obveznik 
obračunavanja doprinosa prije sastavljanja obračunske prijave (izvješća) te sadrži podatke o 
osiguraniku, vrsti i iznosu osnovice za obračun doprinosa, vrsti i iznosu obveze doprinosa i 
razdoblju na koje se osnovica i doprinosi odnose i druge podatke bitne za sastavljanje 
obračunske prijave;  
 44. roditelj njegovatelj je osoba sa statusom priznatim po osnovi roditelja djeteta 
kojemu je zbog održavanja kvalitete života potrebno pružanje specifične njege sukladno 
posebnom propisu. 
 

Članak 9. 
 

 (1) Jedinstveni nazivi osnova obveznoga mirovinskog i obveznoga zdravstvenog 
osiguranja te zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu i osiguranja za slučaj 
nezaposlenosti prema radnom i/ili socijalnom statusu osiguranika jesu: 
 1. radni odnos – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 10. stavku 1. točki 1. ili 4. ili 5. Zakona o mirovinskom osiguranju 
 – članku 5. stavku 1. točki 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju 
 – članku 8. stavku 1. točki 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na 
radu i 
 – članku 4. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme 
nezaposlenosti; 
 2. izabrane ili imenovane osobe – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 10. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju 
 – članku 5. stavku 1. točki 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju 
 – članku 8. stavku 1. točki 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na 
radu i 
 – članku 4. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme 
nezaposlenosti; 
 3. radni odnos – izaslani radnik – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 10. stavku 1. točki 6. Zakona o mirovinskom osiguranju 
 – članku 5. stavku 1. točki 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju 
 – članku 8. stavku 1. točki 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na 
radu i 
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 – članku 4. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme 
nezaposlenosti; 
 4. volonter – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 10. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju 
 – članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i 
 – članku 8. stavku 1. točki 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na 
radu; 
 5. nezaposlena osoba i korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti 
za rad – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 10. stavku 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (nezaposlena osoba) ili 
 – članku 25. stavku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (korisnik invalidske 
mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad) ili 
 – članku 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (nezaposlena 
osoba); 
 6. njegovatelj HRVI – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 10. stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju 
 – članku 5. stavku 1. točki 16. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju 
 – članku 8. stavku 1. točki 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na 
radu 
 – članku 85. stavku 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji; 
 7. roditelj njegovatelj – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 77.b stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi i 
 – članku 5. stavku 1. točki 22. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; 
 8. pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi – obvezno osigurane osobe 
prema: 
 – članku 129. stavku 1. Pomorskog zakonika i 
 – članku 5. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; 
 9. djelatnost obrta i trgovca pojedinca – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 11. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju 
 – članku 5. stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i 
 – članku 8. stavku 1. točki 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na 
radu; 
 10. djelatnost slobodnog zanimanja (profesionalna) – obvezno osigurane osobe 
prema: 
 – članku 11. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju 
 – članku 5. stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i 
 – članku 8. stavku 1. točki 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na 
radu; 
 11. djelatnost športaša (profesionalna) – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 11. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju 
 – članku 5. stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i 
 – članku 8. stavku 1. točki 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na 
radu; 
 12. djelatnost poljoprivrede i šumarstva – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 11. točki 4. Zakona o mirovinskom osiguranju 
 – članku 5. stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i 
 – članku 8. stavku 1. točki 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na 
radu; 
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 13. ostale samostalne djelatnosti – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 11. točki 5. Zakona o mirovinskom osiguranju 
 – članku 5. stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i 
 – članku 8. stavku 1. točki 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na 
radu; 
 14. poljoprivreda – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 12. Zakona o mirovinskom osiguranju i 
 – članku 5. stavku 1. točki 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; 
 15. član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor dioničkog društva – obvezno 
osigurane osobe prema: 
 – članku 13. Zakona o mirovinskom osiguranju 
 – članku 5. stavku 1. točki 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i 
 – članku 8. stavku 1. točki 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na 
radu; 
 16. svećenik i drugi vjerski službenik vjerske zajednice – obvezno osigurane osobe 
prema: 
 – članku 14. Zakona o mirovinskom osiguranju 
 – članku 5. stavku 1. točki 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i 
 – članku 8. stavku 1. točki 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na 
radu; 
 17. roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 
15. Zakona o mirovinskom osiguranju; 
 18. zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca – 
obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 16. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju 
 – članku 5. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i 
 – članku 8. stavku 1. točki 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na 
radu; 
 19. zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju 
registriranu podružnicu u tuzemstvu – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 16. stavku 2. Zakona o mirovinskom osiguranju 
 – članku 5. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i 
 – članku 8. stavku 1. točki 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu; 
 20. primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 16.a Zakona o mirovinskom osiguranju i 
 – članku 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; 
 21. produženo mirovinsko osiguranje – obvezno osigurane osobe prema članku 17. 
stavku 2. točki 1. do 6., točki 8. i stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju; 
 22. produženo mirovinsko osiguranje – bračnog druga profesionalnog, odnosno 
ugovornog diplomata – obvezno osigurane osobe prema: 
 – članku 17. stavku 2. točki 7. Zakona o mirovinskom osiguranju i 
 – članku 60. stavku 3. te članku 61. i 62. Zakona o vanjskim poslovima; 
 23. produženo mirovinsko osiguranje – stalnog sezonskog radnika – obvezno 
osigurane osobe prema: 
 – članku 17. stavku 4. Zakona o mirovinskom osiguranju i 
 – članku 18. stavku 2. Zakona o radu; 
 24. korisnik mirovine ili invalidnine od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog 
osiguranja – obvezno osigurane osobe prema članku 5. stavku 1. točki 9. Zakona o obveznom 
zdravstvenom osiguranju; 
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 25. učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta koji nisu osigurani kao 
članovi obitelji osiguranika – obvezno osigurane osobe prema članku 5. stavku 1. točki 11. 
Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; 
 26. osoba koja je prekinula rad a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili 
stručno usavršavanje – obvezno osigurane osobe prema članku 5. stavku 1. točki 19. Zakona o 
obveznom zdravstvenom osiguranju; 
 27. osoba koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na 
praktični rad u drugu osobu – obvezno osigurane osobe prema: 
– članku 5. stavku 1. točki 20. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i 
– članku 8. stavku 1. točki 9. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu; 
 28. osoba upućena u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne 
suradnje – obvezno osigurane osobe prema članku 5. stavku 1. točki 21. Zakona o obveznom 
zdravstvenom osiguranju; 
 29. osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi – obvezno 
osigurane osobe prema članku 10. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; 
 30. član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu – obvezno osigurane osobe prema 
članku 11. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. 
 (2) Ovlašćuje se ministar financija da u slučaju izmjena i dopuna propisa o obveznim 
osiguranjima navedenih u stavku 1. ovoga članka, i to u dijelu koji uređuje obvezno osigurane 
osobe, može provedbenim aktom utvrditi jedinstvene nazive osnova osiguranja u skladu s tim 
promjenama. 
 

Članak 14. 
 

 (1) Za obvezno zdravstveno osiguranje vrste doprinosa i stope za obračun jesu: 
 1. doprinos za zdravstveno osiguranje – koji se obračunava po stopi od 15% 
 2. posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu – koji se 
obračunava po stopi od 10%. 
 (2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka, za osiguranika po osnovi 
poljoprivrednik iz članka 9. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona i za osiguranika po osnovi 
svećenik i drugi vjerski službenici vjerske zajednice iz članka 9. stavka 1. točke 16. ovoga 
Zakona doprinos za zdravstveno osiguranje obračunava se po stopi od 7,5%. 
 (3) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, za osiguranu osobu koja 
boravi u inozemstvu na službenom putu i/ili po privatnom poslu, posebni doprinos za 
korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu obračunava se po stopi od 20%. 
 (4) Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje plaćaju se u korist računa državnog 
proračuna. 

 
Članak 254. 

 
 (1) Ministar financija za svako obračunsko razdoblje – kalendarsku godinu naredbom 
objavljuje iznose osnovica za obračun doprinosa, koje su propisane kao umnožak iznosa 
prosječne plaće i određenog koeficijenta. Naredba se donosi do 30. studenoga tekuće godine 
za sljedeću godinu i objavljuje se u »Narodnim novinama«. 
 (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Naredbu o iznosima osnovica za 
obračun doprinosa za obračunsko razdoblje 2009. godine ministar financija donijet će u roku 
od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 
 


