
 
35. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje održat će 

se 23. rujna 2021. godine s prijedlogom sljedećeg dnevnog reda: 
 

1. Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u razdoblju siječanj- 

lipanj  2021. godine 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste 

lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje  

3. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske 

liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 

4. Prijedlog za donošenje Odluke o odbijanju zahtjeva za stavljanje lijekova na Osnovnu i 

Dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje  

5. a) Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa 

posebno skupih lijekova 

b) Prijedlog za donošenje Odluke o cijenama Posebno skupih lijekova 

6.  Prijedlog za donošenje Odluke o utvrđenim referentnim cijenama lijekova koji se propisuju 

na recept Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za lijekove 

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 

8. Prijedlog za donošenje Odluke o odobravanju novčanih sredstava koja se ne uračunavaju 

u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava bolničkih zdravstvenih ustanova za lijekove 

s Popisa posebno skupih lijekova za liječenje kroničnog C hepatitisa, spinalne mišićne atrofije 

te liječenje lijekovima Kymriah, Luxturna i Zolgensma 

9.  Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne 

liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje                                                                      

10.  Prijedlog za donošenje Odluke o neprihvaćanju prijedloga za stavljanjem ortopedskih i 

drugih pomagala na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje 

11. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o 

provođenju specifične zdravstvene zaštite 

12. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju ponuda za sklapanje ugovora o provođenju 

zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja 

13. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju ponuda za sklapanje ugovora o isporuci 

ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje 



14. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju sredstava koja se ne 

uračunavaju u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava bolničkih zdravstvenih ustanova 

15. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu plaćanja ugovornih partnera 

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji se nalaze na potresom pogođenim 

područjima 

16. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog 

zavoda za zdravstveno osiguranje za provedbu postupka nabave: 

a) usluga održavanja aplikacijskih i baznih poslužitelja 

b) usluge održavanja End point protection (EPP) sustava u 2022/2023 godini (12 mjeseci) 

c) usluga održavanja HZZO (CEZIH) portala 

d) usluga održavanja sustava javnog ključa HZZO-a (PKI) 

e) usluge održavanja strojne informatičke, sistemske, programske i mrežne opreme  

17. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog 

zavoda za zdravstveno osiguranje za: 

a) nabavu i ugradnju sustava klimatizacije poslovnih prostorija HZZO-a 

b) nabavu radova za uređenje poslovnog prostora Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje u Metkoviću 

c) nabavu projektiranog uredskog namještaja za poslovnu zgradu Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje u Slavonskom Brodu 

18. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog 

zavoda za zdravstveno osiguranje za: 

a) sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Šibeniku 

b) sklapanje ugovora o zakupu poslovnih prostora u Sisku 

19. Prijedlog za donošenje Odluke o 8. izmjeni i dopuni Plana nabave Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje za 2021. godinu  

20. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se 

financirati rad pod nadzorom osnovom Javnog natječaja iz 2021. godine 

21. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru pripravnika – doktora medicine i magistara 

farmacije za koje će se financirati pripravnički staž osnovom Javnog natječaja iz 2021. godine 

22. Izvješće o isplatama izvršenim po rješenjima o pravima osiguranih osoba na liječenje u 

inozemstvu 

23. Razno 

 
U skladu sa Statutom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", 

broj 18/09., 33/10., 8/11. 18/13., 1/14. i 83/15.) sjednici će prisustvovati osobe koje su dobile 
službeni poziv za prisustvovanje sjednici. 

 
O donesenim odlukama, kao i temama o kojima se raspravljalo javnost će biti 

obaviještena po završetku sjednice službenim priopćenjem za tisak. 

 


