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Predmet: Prijava i uplata doprinosa za zdravstveni i mirovinsko osiguranje za 

angažiranje dobrovoljnog vatrogasca – naputak se daje 

Kako je novi Zakon o vatrogastvu jasno definirao obvezu osiguranja dobrovoljnog 

vatrogasca i utvrdio tko je obvezan vodit evidenciju i plaćati doprinose za osiguranje 

dobrovoljnog vatrogasca želimo detaljno pojasnit postupak kao bi se trebale ove odredbe 

Zakona provodit. 

Da bi se pojedini dobrovoljni vatrogasac angažirao na obavljanju poslova utvrđenih 

Zakonom o vatrogastvu („NN“ 125/19.), mora se prije angažiranja prijavit na zdravstveno i 

mirovinsko osiguranje. Ovo se provodi na isti način kao i kad se prijavljuje zaposlenik samo 

su zakonske osnove za prijavu drugačije što će dolje biti navedeno. Dakle za svako 

tromjesečje potrebno je izvršiti prijavu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje za one 

dobrovoljne vatrogasce koji se u tom tromjesečju namjeravaju angažirati za obavljanje 

poslova utvrđenih Zakonom o vatrogastvu. Za svakog pojedinog dobrovoljnog vatrogasca koji 

se namjerava angažirati u promatranom tromjesečju mora se vodit evidencija kad je bio 

angažiran i koliko dana ili sati i to za svaki mjesec. Nakon proteka tromjesečnog razdoblja 

potrebno je iz evidencije utvrditi broj dana i sati koliko je bio pojedini dobrovoljni vatrogasac 

angažiran te do 15. u mjesecu koji dolazi iza tromjesečnog razdoblja uplatit doprinose za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Na kraju ovog naputka dat primjer obračuna doprinos.  

Ukoliko se ne prijavljuje dobrovoljni vatrogasac na zdravstveno i mirovinsko osiguranje 

i ne uplate se propisani doprinosi, dobrovoljni vatrogasac nije osiguran za smanjenje radne 

sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili potpunog gubitka radne 

sposobnosti i tjelesnog oštećenja nastalih zbog ozljede na radu, te za slučaj ozljede na radu i 

profesionalne bolesti. Neovisno da li je dobrovoljni vatrogasac u radnom odnosu te po toj 

osnovi mu se uplaćuju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, mora se isto izvršit 

prijava i platiti obvezni doprinosi za takvog dobrovoljnog vatrogasca ako će isti biti angažiran 

na poslove utvrđene Zakonom o vatrogastvu.  

Ako se dobrovoljni vatrogasac ozljedi na vatrogasnoj intervenciji a nije prijavljen i nisu 

mu plaćeni propisni doprinosi nema prava za naknade utvrđene Zakonom o mirovinskom 

osiguranju i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a odgovornost za neprovođenje 

zakona snosi pravna osoba koja je angažirala dobrovoljnog vatrogasca i odgovorna osoba u 

pravnoj osobi, te dobrovoljni vatrogasac ima pravo podnijeti tužbu protiv pravne osobe za 

naknadu prouzročene šteta koja je nastala zbog neprovođenja zakonskih obveza.   
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Navodimo zakone i članke koji definiraju obvezu prijave i plaćanja doprinosa za 

angažiranje dobrovoljnog vatrogasca.  

Člankom 62. Zakona o vatrogastvu („NN“ 125/19.) jasno je utvrđena obveza 

prijavljivanja i plaćanja obveznih doprinosa za osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca za 

ozljedu na radu i profesionalnu bolest dobrovoljnog vatrogasca koji obavlja zadatke i poslove 

utvrđene stavkom 1. navedenog članka. Isto tako u stavku 6. članka 62. jasno je utvrđeno tko 

je obveznik prijave na osiguranje, obveznik obračuna, obustave i uplate doprinosa te obveznik 

izvješćivanja (vidi dolje navedeni članak)  

Člankom 20. stavkom 1. točkom 2. Zakona o mirovinskom osiguranju („NN“ 

157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18., i 102/19.) utvrđeno je da su 

u slučaju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili 

potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja nastalih zbog ozljede na radu 

osigurani članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su ozlijeđene na teritoriju Republike 

Hrvatske u obavljaju zadataka utvrđene u točki 2. navedenog stavka.  

Također člankom 16. stavkom 1. točkom 13. Zakona o obveznom zdravstvenom 

osiguranju („NN“ 80/13., 137/13. i 98/19.) na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj 

ozljede na radu i profesionalne bolesti osigurani su dobrovoljni vatrogasci članovi operativnih 

sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija kada obavljaju poslove utvrđenih u navedenoj 

točki.   

Člankom 10. stavkom 1. točkom 7. Zakonom o doprinosima („NN“ 84/08., 152/08., 

94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.) propisana je 

osnova obveznih osiguranja za osobe osigurane na mirovinsko osiguranje na temelju 

generacijske solidarnosti u određenim okolnostima za slučajeve invalidnosti i tjelesnog 

oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i/ili na zdravstveno osiguranje za 

slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti za članove dobrovoljnih vatrogasnih društava 

kada obavljaju zadatke i poslove utvrđene u točki 7. navedenog članka. 

Člankom 163. stavkom 1. točkom 3. Zakona o doprinosima utvrđeni su obveznici 

doprinosa te obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa te su to tijelo državne uprave ili 

javna ustanova, druga pravna ili fizička osoba ili drugi poslovni subjekt koji imaju obvezu 

izvršiti prijavu osiguranika na osiguranje. Člankom 164. istog zakona utvrđeni su doprinosi 

koji se moraju plaćati (posebni doprinos za mirovinsko osiguranje i posebni doprinos za 

zdravstveno osiguranje), a člankom 165. istog Zakona utvrđena je osnovica za obračun 

doprinosa a koja je umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38. Člankom 166. 

stavkom 1. istog zakona utvrđeno je da se doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu 

do 15. dana u mjesecu za prethodno tromjesečje, a stavkom 3. istog članka utvrđeno je obveza 

obračuna sastavljanja obračunske isprave te dostavljanje iste Poreznoj upravi. Člankom 202. 

Zakona o doprinosima propisan je slučaj kada je mjesečna osnovica propisana kao umnožak 

iznosa prosječne plaće i određenoga koeficijenta, a razdoblje u osiguranju kraće je od mjesec 

dana, iznos osnovice za taj mjesec razmjeran je broju dana u osiguranju u odnosu na ukupan 

broj dana toga mjeseca. 

Člankom 123. stavkom 1. Pravilnika o doprinosima („NN“ 2/09., 09/09., 97/09., 

25/11., 61/12., 86/13., 157/14., 128/17. i 01/19.) propisana je mjesečna osnovica 

obračunavanja doprinosa i to: 
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1. posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim 

okolnostima (za osiguranike tog osiguranja) – po stopi od 5% i 

2. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne 

bolesti (za osiguranike tog osiguranje) – po stopi od 0,5% 

Sukladno naprijed navedenim obvezama daje se primjer izračuna uplate doprinosa za 

dobrovoljnog vatrogasca.     

Bruto plaća za 2020. godinu iznosi 9.181 kn to pomnožimo s koeficijentom 0,38 

dobijemo osnovicu od 2.754,30 kn, na koju se plaća: 

- doprinos za mirovinsko osiguranje od 5% što iznosi 137,72 kn  

- posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne 

bolesti od 0,5% što iznosi 13,77 kn, 

- Ukupno za platiti mjesečno po jednom dobrovoljnom vatrogascu je 151,48 kn.  

 

Prema članku 202. Zakona o doprinosima, ovisno o razdoblju koliko je dobrovoljni 

vatrogasac bio angažiran za te dane mu se uplaćuje doprinosi, pa se naveden iznos od 151,48 

kn dijeli prema broju radnih dana u konkretnom mjesecu i dobije se iznos za uplatu po 

pojedinom mjesecu. Doprinos se obračunava na kraju tromjesečja do 15. u mjesecu iza 

tromjesečja.  

 

Primjer za jednog dobrovoljnog vatrogasca: 

 

Ako je dobrovoljni vatrogasac proveo na poslovima dobrovoljnog vatrogasca 10 dana u 

siječnju mjesecu, 5 dana u mjesecu veljači te 15 dana u mjesecu ožujku na kraju tog 

tromjesečja treba se uplatiti: 

1. siječanj mjesec ima 21 radni dana te se osnovica od 151,48 dijeli sa 21 i dobije se 

7,41 kn po danu, pomnoženo sa 10 dana dobije se 74,13 kn za siječanj; 

2. veljača mjesec ima 20 radnih dana te se osnovica od 151,48 dijeli sa 20 i dobije se 

7,57 kn po danu, pomnoženo sa 5 dana dobije se 37,87 kn za veljaču; 

3. ožujak mjesec ima 23 radnih dana te se osnovica od 151,48 dijeli sa 23 i dobije se 

6,59 kn po danu, pomnoženo sa 15 dana dobije se 98,85 kn za ožujak;  

 

UKUPNO na kraju I tromjesečja do 15.04. treba za ovog dobrovoljnog vatrogasca 

ukupno uplatiti 210,85 kn doprinosa (189,86 kn za mirovinsko osiguranje i 20,99 kn posebni 

doprinos za zdravstveno osiguranje ozljeda na radu i profesionalno oboljenje)  

 

S poštovanjem, 

                                                                                              T A J N I K: 

Branko Šimara, dipl. ing. 

 

 

U prilogu ovog naputka radi boljeg snalaženja dajemo članke zakona koje smo 

naprijed naveli. 

 

1. Zakon o vatrogastvu („NN“ 125/19.)  

 



6. Zdravstveno osiguranje dobrovoljnog vatrogasca zbog ozljede ili bolesti 

Članak 62. 

(1) Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja propisana zakonom koji uređuje 

obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti 

pripadaju dobrovoljnom vatrogascu koji obavlja zadatke gašenja požara, 

osposobljavanja i usavršavanja, sudjelovanja u vježbama, izvršavanja zaštite i 

spašavanja u slučaju drugih nepogoda, osiguravanja mjesta gdje postoji požarna 

opasnost, educiranja građana o protupožarnoj zaštiti, osiguravanja na javnim 

događanjima u sklopu javnih nastupa i sudjelovanja u demonstracijama s prikazom 

vježbi. 

(2) Ako se dobrovoljni vatrogasac ozlijedi pri obavljanju vatrogasne djelatnosti i/ili 

vatrogasne aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka, tako da je njegov organizam oštećen 

najmanje za 20%, pripada mu pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini jedne 

proračunske osnovice utvrđene zakonom koji uređuje izvršavanje državnog proračuna. 

(3) Dobrovoljnom vatrogascu, koji je nezaposlen ili ako je za njega to povoljnije, zbog 

ozljede na radu iz stavka 1. ovoga članka pripada naknada u visini 100% prosječne mjesečne 

netoplaće za zaposlenoga radnika u državi prema zadnjem mjesecu prije nastanka ozljede. 

(4) Financijska sredstva za obvezna osiguranja prema propisima o obveznim osiguranjima, za 

dobrovoljne vatrogasce koji obavljaju zadatke gašenja požara, zaštite i spašavanja u slučaju 

drugih nepogoda, osiguravanja mjesta gdje postoji požarna opasnost, educiranja građana u 

zaštiti od požara, obavljaju zadatke na javnim priredbama u sklopu javnih nastupa i 

demonstracija s prikazom vježbi te naknade iz stavaka 2. i 3. ovoga članka osiguravaju se 

u državnom proračunu, na poziciji Hrvatske vatrogasne zajednice. 

(5) Financijska sredstava za obvezna osiguranja prema propisima o obveznim 

osiguranjima za dobrovoljne vatrogasce osigurava organizacija koja je angažirala 

dobrovoljnog vatrogasca za obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka te ih je 

dužna uplatiti po najnižoj osnovici za obračun doprinosa razmjerno broju dana 

osiguranja odnosno dana provedenih na navedenim poslovima. 

(6) Obveznik prijave na osiguranje, obveznik obračuna, obustave i uplate doprinosa te 

obveznik izvješćivanja jest Hrvatska vatrogasna zajednica kada glavni vatrogasni 

zapovjednik naredi angažiranje dobrovoljnih vatrogasaca, vatrogasna zajednica 

županije kada županijski vatrogasni zapovjednik naredi angažiranje dobrovoljnih 

vatrogasaca te vatrogasna zajednica jedinice lokalne samouprave kada vatrogasni 

zapovjednik te vatrogasne zajednice naredi angažiranje dobrovoljnih vatrogasaca, 

zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva kada naredi angažiranje dobrovoljnih 

vatrogasaca. 

(7) Kriterij za priznavanje prava na dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca i 

način provedbe, sukladno odredbama ovoga Zakona, propisuje glavni vatrogasni 

zapovjednik pravilnikom. 

 

 



2. Zakon o mirovinskom osiguranju („NN“ 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 

62/18, 115/18, 102/19) na snazi od 01.01.2020. 

Članak 20. 

(1) Za slučaj smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili 

potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja nastalih zbog ozljede na radu 

osigurane su osobe koje su ozlijeđene na teritoriju Republike Hrvatske: 

1. sudjelujući u spašavanju ili obrani od elementarnih nepogoda, kao što su požar, 

poplava, potres i ostale nepogode uzrokovane višom silom, ili u spašavanju života 

građana, ili radi otklanjanja materijalne štete koja prijeti imovini 

2. članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava sudjelujući u gašenju požara, spašavanju 

ljudi i imovine ugrožene požarom i drugim elementarnim nepogodama, pri odlasku na 

vježbu i na povratku s vježbe, kao i za vrijeme obučavanja koje organizira vatrogasno 

društvo 

3. prigodom obavljanja dužnosti građana u obrani, u skladu s propisima o obrani. 

(2) Ozljedom na radu smatra se i bolest koja nastane izravno i isključivo kao posljedica 

obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka. 

 

3. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („NN“ 80/13, 137/13, 98/19) 

Članak 16. 

(1) Na obvezno zdravstveno osiguranje prema ovome Zakonu za slučaj ozljede na radu i 

profesionalne bolesti, osim osiguranika iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona, obvezno se 

osiguravaju i sljedeće osigurane osobe: 

1. učenici i studenti na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u 

Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih 

putovanja, odnosno za vrijeme rada putem posrednika pri zapošljavanju učenika i studenata, 

2. osobe koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje koje organizira, 

odnosno za koje troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje, 

3. djeca sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom 

praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje, 

4. osobe koje pomažu redarstvenim službama u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti, 

5. osobe koje sudjeluju u akcijama spašavanja ili u zaštiti i spašavanju u slučaju 

prirodnih i drugih nepogoda, 

6. osobe koje na poziv državnih i drugih ovlaštenih tijela obavljaju dužnosti u interesu 

Republike Hrvatske, 
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7. sportaši, treneri ili organizatori u sklopu organizirane amaterske sportske aktivnosti, 

8. osobe koje kao pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja ili ronioci obavljaju zadatke 

spašavanja života ili otklanjanja, odnosno sprječavanja opasnosti koje neposredno ugrožavaju 

život ili imovinu građana, 

9. osobe koje kao članovi terenskih sastava sudjeluju u spašavanju i zdravstvenoj zaštiti 

u prirodnim i drugim nepogodama i nesrećama (poplave, potresi i sl.), 

10. osobe na odsluženju vojnog roka, odnosno dragovoljnom služenju vojnog roka (ročnici), 

kadeti te pričuvnici za vrijeme obavljanja službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, 

11. osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima u Republici Hrvatskoj, 

12. osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj zaštiti ili obvezu sudjelovanja u 

službi motrenja i obavješćivanja, 

13. osobe koje kao članovi operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija 

obavljaju zadatke gašenja požara, zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda, 

osiguravanja mjesta gdje postoji požarna opasnost, educiranja građana u protupožarnoj 

zaštiti, a na javnim priredbama obavljaju zadatke u sklopu javnih nastupa i 

demonstracija s prikazom vježbi, 

14. korisnici prava na mirovinu iz članka 7. stavka 1. točaka 10. i 12. ovoga Zakona koji se po 

posebnom zakonu zapošljavaju na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima 

u poljoprivredi, 

15. osobe iz članka 7. stavka 1. točaka 13., 16., 17. i 19. ovoga Zakona koje se po posebnom 

zakonu zapošljavaju na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u 

poljoprivredi pod uvjetom da se vode u evidenciji nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje, 

16. osobe koje izvršavaju rad za opće dobro sukladno Zakonu o probaciji i osobe koje su 

raspoređene na poslove tijekom izdržavanja kazne zatvora, mjere istražnog zatvora ili odgojne 

mjere upućivanja u odgojni zavod. 

(2) Pravne i fizičke osobe, odnosno tijela državne vlasti obvezni su osigurati na obvezno 

zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti osobe iz stavka 1. 

ovoga članka. 

 

 

4. Zakon o doprinosima („NN“ 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 

143/14, 115/16, 106/18) na snazi od 01.01.2019. 

Članak 10. (NN 148/13, 41/14) 

(1) Jedinstveni nazivi osnova obveznih osiguranja za osobe osigurane na mirovinsko 

osiguranje na temelju generacijske solidarnosti u određenim okolnostima za slučajeve 
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invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i/ili na 

zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti jesu: 

1. učenici i studenti za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju učenika i redovitih 

studenata – obvezno osigurane osobe prema: 

– članku 19. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i 

– članku 16. stavku 1. točki 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; 

2. učenici i studenti na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u 

Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih 

putovanja – obvezno osigurane osobe prema: 

– članku 19. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i 

– članku 16. stavku 1. točki 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; 

3. nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na 

koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja – obvezno osigurane osobe prema: 

– članku 19. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i 

– članku 16. stavku 1. točki 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; 

4. djeca sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom 

praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje – obvezno osigurane osobe prema članku 

16. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; 

5. osobe koje obavljaju određene poslove za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, rada za opće 

dobro sukladno posebnom propisu, primjene sigurnosnih mjera obveznoga psihijatrijskog 

liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti, kao i odgojnih mjera – obvezno osigurane osobe 

prema: 

– članku 19. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju i 

– članku 16. stavku 1. točki 16. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; 

6. osobe koje sudjeluju u spašavanju ili obrani od elementarnih nepogoda, kao što su 

požar, poplava, potres i ostale nepogode uzrokovane višom silom, ili u spašavanju života 

građana, ili u otklanjanju materijalne štete koja prijeti imovini – obvezno osigurane 

osobe prema: 

– članku 20. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i 

– članku 16. stavku 1. točkama 5. i 9. Zakona o obveznom zdravstvenom 

osiguranju; 

7. članovi dobrovoljnoga vatrogasnog društva sudjelujući u gašenju požara, spašavanju 

ljudi i imovine ugrožene požarom i drugim elementarnim nepogodama, pri odlasku na 



vježbu i na povratku s vježbe te za vrijeme obučavanja koje organizira vatrogasno 

društvo – obvezno osigurane osobe prema: 

– članku 20. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i 

– članku 16. stavku 1. točki 13. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; 

8. osobe koje obavljaju dužnosti građana u obrani u skladu s propisima o obrani – obvezno 

osigurane osobe prema članku 20. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju; 

9. osobe koje pomažu redarstvenim službama u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti – 

obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 4. Zakona o obveznom 

zdravstvenom osiguranju; 

10. osobe koje na zahtjev državnih tijela pružaju pomoć tim tijelima i tom se prilikom ozlijede 

ili razbole – obvezno osigurane osobe prema: 

– članku 21. Zakona o mirovinskom osiguranju i 

– članku 16. stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; 

11. športaši, treneri i organizatori u sklopu organizirane amaterske športske aktivnosti – 

obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 7. Zakona o obveznom 

zdravstvenom osiguranju; 

12. osobe koje kao članovi gorske spasilačke službe ili kao ronioci obavljaju zadatke 

spašavanja života ili otklanjanja, odnosno sprječavanja opasnosti koje neposredno ugrožavaju 

život ili imovinu građana – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 8. 

Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju; 

13. osoba na odsluženju vojnog roka (ročnik), obveznik civilne službe (civilni obveznik) i 

pričuvnik za vrijeme obavljanja službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske – obvezno 

osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 10. Zakona o obveznom zdravstvenom 

osiguranju; 

14. osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima u Republici Hrvatskoj – obvezno 

osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 11. Zakona o obveznom zdravstvenom 

osiguranju; 

15. osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj zaštiti ili obvezu sudjelovanja 

u službi motrenja i obavješćivanja – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 

1. točki 12. 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, odnosno donošenja novih propisa može provedbenim aktom utvrditi jedinstvene nazive 

osnova osiguranja u skladu s tim promjenama i za te osnove osiguranja propisati obvezu 

doprinosa, vrste i stope za obračun doprinosa, obveznika doprinosa, obveznika obračunavanja 

doprinosa, obveznika plaćanja doprinosa, osnovice za obračun doprinosa i način njihova 



utvrđivanja, obvezu i način obračunavanja, obvezu plaćanja i rokove za uplatu i obvezu 

izvješćivanja. 

2.2. Za ostale osobe 

Članak 163. (NN 115/16, 106/18) 

Za ostale osobe osiguranje na mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima i na 

zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (članak 10. stavak 1.) 

obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i plaćanja jesu: 

1. za osiguranike po osnovi učenika i studenata na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične 

nastave i za vrijeme stručne prakse kod poslodavaca i stručnih putovanja (članak 10. stavak 1. 

točka 2.) te za osiguranike po osnovi djece i mladeži sa smetnjama u tjelesnom i duševnom 

razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za 

osposobljavanje (članak 10. stavak 1. točka 4.), obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa 

jest Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za obrazovanje; 

2. za osiguranike po osnovi nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili 

profesionalne rehabilitacije, na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja (članak 10. 

stavak 1. točka 3.), obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest 

Hrvatski zavod za zapošljavanje; 

3. za ostale osiguranike u određenim okolnostima (članak 10. stavak 1. točke 5. do 15.) 

obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest tijelo državne 

uprave ili javna ustanova, druga pravna ili fizička osoba ili drugi poslovni subjekt koji 

imaju obvezu izvršiti prijavu osiguranika na osiguranje. 

Članak 164. (NN 106/18) 

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 165. ovoga 

Zakona, i to: 

1. posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim 

okolnostima (za osiguranika toga osiguranja) 

2. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne 

bolesti (za osiguranika tog osiguranja). 

Članak 165. 

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i 

koeficijenta 0,38. 

Članak 166. (NN 115/16) 

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za 

prethodno tromjesečje. 
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(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za osiguranike iz članka 163. stavka 1. točke 1. ovoga 

Zakona doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 31. siječnja za prethodnu 

godinu. 

(3) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, 

razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik 

obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja 

izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će 

ministar financija. 

(4) O vrsti i ukupnom iznosu obveze doprinosa, ukupnoj osnovici prema kojoj su doprinosi 

obračunani, godini na koju se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi za osiguranike 

iz članka 163. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, ministarstvo mjerodavno za obrazovanje 

sastavlja obračunsku ispravu za izvještajnu godinu te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj 

upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija pravilnikom. 

Razmjerni iznos osnovice i viša osnovica za obračun doprinosa 

Članak 202. 

Kada je mjesečna osnovica propisana kao umnožak iznosa prosječne plaće i određenoga 

koeficijenta, a razdoblje u osiguranju kraće je od mjesec dana, iznos osnovice za taj 

mjesec razmjeran je broju dana u osiguranju u odnosu na ukupan broj dana toga 

mjeseca. 

 

5. Pravilnik o doprinosima („NN“ 2/09., 09/09., 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14., 

128/17. i 01/19.) 

20.5. ZA OSTALE OSIGURANIKE MIROVINSKOG OSIGURANJA U ODREĐENIM 

OKOLNOSTIMA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU 

ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI 

Članak 121. 

Za ostale osiguranike mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog 

osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (članak 10. 

stavak 1. točke 5. do 15. Zakona) obračun doprinosa obavlja tijelo državne uprave ili javna 

ustanova, druga pravna ili fizička osoba ili drugi poslovni subjekt koji imaju obvezu izvršiti 

prijavu osiguranika na osiguranje, sukladno članku 163. točka 3. Zakona. 

Članak 122. 

Iznos mjesečne osnovice propisan je naredbom koju temeljem članka 254. Zakona, 

donosi ministar financija i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35 – 

sukladno članku 165. Zakona. 

Članak 123. 



Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to: 

1. posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim 

okolnostima (za osiguranike tog osiguranja) – po stopi od 5% i 

2. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne 

bolesti (za osiguranike tog osiguranje) – po stopi od 0,5% 

Članak 124. 

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za 

prethodno tromjesečje, prema članku 166. stavak 1. Zakona. 

(2) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi 

obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, 

obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće sukladno članku 166. 

stavak 3. Zakona. 

 


