
 
 

 

 

 Na osnovi Odluke o objavi natječaja za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene 
zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i ugovora o isporuci ortopedskih i drugih            
pomagala te poziva na dostavu ponuda za sklapanje ugovora o provođenju primarne             
zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, KLASA: 025-04/17-01/222,  
URBROJ: 338-01-01-17-01 od 16. studenog 2017. godine te članka 3. Odluke o osnovama za 
sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 
(„Narodne novine“, broj 56/17. i 73/17. - u daljnjem tekstu: Odluka o osnovama za sklapanje 
ugovora) 
 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 

o b j a v lj u j e 
 
 

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V  
za dostavu ponuda za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene 

zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja  
 
 

I. PREDMET  JAVNOG  POZIVA 
 
Sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog 

osiguranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine za djelatnosti iz točke II. 
ovog Javnog poziva, u skladu s potrebama utvrđenim Mrežom javne zdravstvene službe 
("Narodne novine", broj 101/12., 31/13. i 113/15. - u daljnjem tekstu: Mreža javne zdravstvene 
službe)* i Mrežom hitne medicine („Narodne novine“, broj 49/16. i 67/17 - u daljnjem tekstu: 
Mreža hitne medicine), a sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne 
novine", broj 150/08., 155/09. 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 
144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14. i 70/16. – u daljnjem tekstu: Zakon o zdravstvenoj 
zaštiti), Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 80/13. i 
137/13.), Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz 
obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“, broj 56/17. i 73/17. - u daljnjem tekstu: 
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora) i drugim općim aktima Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod). 
 
 

II. DJELATNOSTI ZA KOJE SE PODNOSE PONUDE 
 
Ponude podnose zdravstvene ustanove čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije 

odnosno Grad Zagreb za djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske 
djece, zdravstvene zaštite žena, dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), laboratorijske 
djelatnosti i  zdravstvene njege u kući (za područja na kojima je Mreža javne zdravstvene 
službe nakon dodjele koncesija ostala nepopunjena), kao i za djelatnosti patronažne 
zdravstvene zaštite i palijativne skrbi, u skladu s potrebama Mreže javne zdravstvene službe i 
odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Odluke o osnovama za sklapanje ugovora i drugim 
općim aktima Zavoda. 

                                                
* Umanjenim za broj timova koji osnovom dodijeljene koncesije sklapaju ugovor sa Zavodom. 



 

Za djelatnost ljekarništva ponude podnose zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni 

radnici koji posjeduju rješenje ministarstva zdravstva o odobrenju za rad ljekarne/ljekarničke 
ustanove/ljekarničke jedinice. 
 

Za djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, preventivno-odgojnih mjera za 
zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite 
mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, u skladu s potrebama 
utvrđenim Mrežom javne zdravstvene službe, ponude podnose županijski zavodi za javno 
zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba. 
 

Za djelatnost hitne medicine, u skladu s potrebama utvrđenim Mrežom hitne medicine, 
ponude podnose županijski zavodi za hitnu medicinu i Zavod za hitnu medicinu Grada 
Zagreba. 

 
• Ponude na javni poziv  ne podnose privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove 

koji, u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, obavljaju javnu zdravstvenu službu 
na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti osnovom koncesije u djelatnostima opće/obiteljske 
medicine, zdravstvene zašite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, dentalne 
zdravstvene zaštite (polivalentne), laboratorijske dijagnostike i zdravstvene njege u kući. 

 
 

III. PODNOŠENJE PONUDA 
 

1. Ponude se podnose isključivo putem ponudbene dokumentacije koja se može preuzeti od 
17. studenog 2017. godine na web stranicama Zavoda. Uz ponudu i priloge navedene u 
ponudbenoj dokumentaciji, obvezno se prilaže rješenje Ministarstva zdravstva o odobrenju za 
obavljanje zdravstvene djelatnosti za koju se podnosi ponuda. 

 
2. Ponude se zaprimaju od 17. studenog 2017. godine do 1. prosinca 2017. godine.  
 
3. Ponuda za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene zaštite, uz 

tražene priloge iz ponudbene dokumentacije, podnosi se nadležnim regionalnim 
uredima/područnim službama Zavoda prema sjedištu podnositelja ponude. 

 
4. Ponudbena dokumentacija (ponuda i prilozi)  sastavni je dio ovog Javnog poziva. 
 
5. Ponuda se dostavlja s naznakom: 

 
"Ponuda na Javni poziv za provođenje primarne zdravstvene zaštite za 2018.godinu“ 
     
 

                     
NAPOMENA: Za sve dodatne informacije vezane uz ovaj Javni poziv potrebno je kontaktirati 
nadležni regionalni ured/područnu službu Zavoda prema sjedištu podnositelja ponude. 
 
 
 


