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Klasa:
Urbroj:

12. rujna 2019.Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s 
Konačnim prijedlogom zakona

Predmet:

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - 
pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 172. i 204. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada 
Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom 
osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona za hitni postupak.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela. Vlada je odredila prof. dr. se. Milana Kujundžića, dr. med., 
ministra zdravstva, Ivana Malenicu, ministra uprave, Tomislava Dulibića i prim. Željka 
Plazonića, dr. med., državne tajnike u Ministarstvu zdravstva, Darka Nekića, Katicu Prpić i 
Josipu Rimac, državne tajnike u Ministarstvu uprave, te Gordana Zanića, pomoćnika ministra 
zdravstva i doc. dr. se. Mladena Nakića, pomoćnika ministra uprave.

REEfMEDNlK
\

\jjmrej Plenković
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PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI  

ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU 

 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA  

 

Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. 

podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 

PROISTEĆI 

 

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, br. 80/13 i 137/13) 

uređuje se obvezno zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, opseg prava na 

zdravstvenu zaštitu i druga prava i obveze osoba obvezno osiguranih prema ovome Zakonu, 

uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja, kao i prava i obveze nositelja obveznoga 

zdravstvenog osiguranja, uključujući prava i obveze ugovornih subjekata nositelja za 

provedbu zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja. 

 

Ovim zakonskim prijedlogom se Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 

usklađuje sa Zakonom o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), koji je stupio 

na snagu 18. srpnja 2019. godine. 

 

Naime, u članku 15. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji regulira 

ostvarivanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba s prebivalištem, odnosno 

odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i 

rad i koje nemaju sredstava za uzdržavanje, utvrđena je stvarna nadležnost ureda državne 

uprave u županiji za donošenje rješenja o navedenom pravu. 

 

S obzirom na činjenicu da se sukladno Zakonu o sustavu državne uprave, pojedini 

poslovi državne uprave temeljem posebnih zakona povjeravaju županijama, potrebno je na 

odgovarajući način izmijeniti i odredbu članka 15. stavka 1. Zakona o obveznom 

zdravstvenom osiguranju.  

  

Stoga se ovim zakonskim prijedlogom predlaže izmjena odredbe članka 15. stavka 1. 

Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, na način da se umjesto stvarne nadležnosti 

ureda državne uprave u županijama za donošenje rješenja o pravu na obvezno zdravstveno 

osiguranje, utvrdi stvarna nadležnost upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba u 

čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na socijalnu 

skrb. 

 

 

III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

Za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u 

državnom proračunu Republike Hrvatske. 
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IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU 

 

Sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 

113/16, 69/17 i 29/18) predlaže se donošenje ovoga zakona po hitnom postupku kako bi se 

osiguralo konzistentno provođenje Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu, reformske 

mjere 1.4.4. Decentralizacija i racionalizacija. Naime, radi usklađivanja s novim Zakonom o 

sustavu državne uprave, potrebno je izmijeniti zakone kojima je propisana stvarna nadležnost 

ureda državne uprave u županijama za obavljanje poslova državne uprave. 

 

Slijedom navedenoga, kako bi se osiguralo kontinuirano i učinkovito obavljanje 

poslova vezano uz utvrđivanje statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju 

kada se radi o osobama s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici 

Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i koje nemaju sredstava za 

uzdržavanje, a koji se poslovi sukladno ovome zakonskom prijedlogu povjeravaju 

županijama, predlaže se donošenje ovoga zakona po hitnom postupku.  
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI 

ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU 

 

 

Članak 1. 
 

 U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, br. 80/13 i 137/13), 

u članku 15. stavku 1. riječi: "ured državne uprave nadležan za poslove socijalne skrbi" 

zamjenjuju se riječima: "nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je 

djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na socijalnu skrb". 

 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. 

godine. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

Uz članak 1.  

 

Odredbom ovoga članka usklađuje se Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju sa 

Zakonom o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), na način da se stvarna 

nadležnost ureda državne uprave u županijama, za donošenje rješenja o pravu na obvezno 

zdravstveno osiguranje osoba s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom u 

Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i koje nemaju sredstava za 

uzdržavanje, utvrđuje za županije odnosno Grad Zagreb i to za nadležno upravno tijelo 

županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne 

uprave koji se odnose na socijalnu skrb. 

 

Uz članak 2.  

 

Odredbom ovoga članka utvrđuje se stupanje na snagu ovoga Zakona.  
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TEKST ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA 

 

 

Članak 15. 

 

(1) Osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje 

su nesposobne za samostalan život i rad i nemaju sredstava za uzdržavanje imaju pravo na 

obvezno zdravstveno osiguranje kao osigurane osobe osnovom rješenja koje donosi ured 

državne uprave nadležan za poslove socijalne skrbi, ako pravo na obvezno zdravstveno 

osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi. 

 

(2) Mjerila za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatka sredstava za 

uzdržavanje iz stavka 1. ovoga članka propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove 

socijalne skrbi. 

 

(3) Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje prema osnovi osiguranja utvrđenoj odredbom 

stavka 1. ovoga članka traje za sve vrijeme dok se ne promijene okolnosti na osnovi kojih je 

osobi to pravo priznato. 
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Prilog: 

 

- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  



OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI  

ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU,  

S NACRTOM KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA 

 

Naslov dokumenta 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga 

zakona o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom 

osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 

 

Ministarstvo zdravstva 

 

Svrha dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga 

zakona o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom 

osiguranju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

 

Datum dokumenta 23. kolovoza 2019. godine 

 

Verzija dokumenta I. 

 

Vrsta dokumenta Izvješće 

 

Naziv nacrta zakona, drugog 

propisa ili akta 

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o obveznom 

zdravstvenom osiguranju, s Nacrtom konačnog 

prijedloga zakona  

Jedinstvena oznaka iz Plana 

donošenja zakona, drugih propisa i 

akata objavljenog na internetskim 

stranicama Vlade 

 

- 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta 

 

Ministarstvo zdravstva 

 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti bili uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

 

U postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine 

za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjeni Zakona o 

obveznom zdravstvenom osiguranju, s Nacrtom 

konačnog prijedloga zakona sudjelovali su predstavnici 

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. 

 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na 

drugi odgovarajući način? 

 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, 

na kojoj internetskoj stranici i 

koliko je vremena ostavljeno za 

savjetovanje? 

 

 

DA 

 

 

 

Dana 6. kolovoza 2019. godine započeo je postupak 

internetskog savjetovanja za Nacrt prijedloga zakona o 

izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s 

Nacrtom konačnog prijedloga zakona na središnjem 

državnom internetskom portalu za savjetovanja s 

javnošću "e-Savjetovanja". 
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Ako nije, zašto? 

 

 

Svi zainteresirani mogli su dostaviti svoje prijedloge, 

primjedbe i komentare u razdoblju od 6. do 21. kolovoza 

2019. godine putem središnjeg državnog internetskog 

portala za savjetovanje "e-Savjetovanja" ili na e-mail 

adresu: savjetovanje@miz.hr. 

 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja 

očitovanja? 

 

Nisu zaprimljena očitovanja predstavnika zainteresirane 

javnosti. 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 

PRIMJEDBI 

 

Primjedbe koje su prihvaćene  

 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 

obrazloženje razloga za 

neprihvaćanje 

 

Nije bilo primjedbi niti komentara. 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove. 
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