
 
 
 

56. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje održat će 
se 29. srpnja 2022. godine s prijedlogom sljedećeg dnevnog reda: 

 
1. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za 2021. godinu. 
 
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 prijedloga za stavljanje lijekova na osnovnu i 
dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 
 
5. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno 
skupih lijekova  
 
6. Prijedlog za donošenje Odluke o cijenama Posebno skupih lijekova 
 
7. Prijedlog za donošenje Odluke o ukidanju Odluke o imenovanju povjerenstva za kontrolu 
opravdanosti primjene liječenja lijekovima s Popisa posebno skupih lijekova           
 
8. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju ponuda za sklapanje ugovora o provođenju 

zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja 

9. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja na Natječaj za sklapanje 

ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 

potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe 

10. a) Prijedlog za donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje u Červar Poratu, Trg pod hrastom 4 
      b) Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu 
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Červar Poratu, Trg pod hrastom 4 
 
11. a) Prijedlog za donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje u Osijeku, Vukovarska 88 
      b) Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu 
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Osijeku, Vukovarska 88 
 
12. Prijedlog za donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje u Otočcu, Bartola Kašića 17 
 



13. a) Prijedlog za donošenje Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje u Zagrebu, Dragutina Golika 38 
      b) Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu 
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Zagrebu, Dragutina Golika 38 
 
14. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje za prodaju nekretnine u Trogiru, Gradska ulica 41 
 
15. Prijedlog za donošenje Odluke o 10. izmjeni i dopuni Plana nabave Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje za 2022. godinu 
 
16. Prijedlog za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu 

ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja 

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

inozemstvu 

18. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja na Natječaj za sklapanje 

ugovora o provođenju postupaka magnetske rezonance (MR) radi smanjenja  Nacionalne liste 

čekanja 

19. 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. 


