
 

33. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem 

tekstu: Zavod) održat će se 20. prosinca 2018. godine sa prijedlogom sljedećeg dnevnog reda: 

1. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju o izmjeni i dopuni Financijskog plana 
Zavoda za 2018. i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu 

2. Prijedlog za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, 

uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju 

ozljeda na radu i profesionalne bolesti 

3. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o 

provođenju specifične zdravstvene zaštite 

4. Prijedlog za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i 
drugim pomagalima 

5. Prijedlog za donošenje Odluke o cijenama Posebno skupih lijekova - OGRANIČENO 
6. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje 

ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju ponuda za sklapanje ugovora o 
provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 

8. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju ponuda za sklapanje ugovora o isporuci 
ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje 

9. a) Prijedlog za donošenje Odluke o produženju ugovornog razdoblja za privatne 

zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove koji imaju sklopljene ugovore o provođenju 

primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja 

 b) Prijedlog za donošenje Odluke o produženju ugovornog razdoblja za privatne 

zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove koji imaju sklopljene ugovore o provođenju 

bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog 

osiguranja 

c) Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu plaćanja rada doktora  
koncesionara ugovorenih u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite 
predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite 
(polivalentne) koji nisu  potpisali ugovore o utvrđivanju sredstava i načinu provođenja 
zdravstvene zaštite iz  obveznog zdravstvenog osiguranja  
d) Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dodatnom roku izabranim  
doktorima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za osiguravanje minimalnog  
broja opredijeljenih osiguranih osoba po timu za djelatnost 

           e) Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o produženju ugovornog razdoblja  
           za ugovorne partnere koji imaju sklopljene ugovore o provođenju specifične 
           zdravstvene zaštite radnika  

10. Prijedlog za donošenje Odluke o utvrđivanju sredstava za troškove specijalističkog 

usavršavanja  

11. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu sklapanja ugovora 

o provođenju primarne zdravstvene zaštite osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje koji zdravstvenu zaštitu ostvaruju pri ustrojbenim jedinicama 

tijela državne vlasti 

12. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o produženju prava na poseban 

standard u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja  



13. a) Prijedlog za donošenje Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za 

provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog 

zdravstvenog osiguranja   

b) Prijedlog za donošenje Odluke o utvrđivanju sredstava koja se ne uračunavaju u 

maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava bolničkih zdravstvenih ustanova 

c) Prijedlog za donošenje Odluke o osiguranju dodatnih sredstava osnovom upute 

Ministarstva zdravstva  

d) Prijedlog za donošenje Odluke o načinu plaćanja krvi i krvnih komponenti ugovornim 

bolničkim zdravstvenim ustanovama i Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu 

e) Prijedlog za donošenje Odluke o utvrđivanju sredstava za ugovaranje hiperbarične 

oksigenoterapije (HBOT)  

f) Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ugovaranju i načinu 

upućivanja na postupak sterotaktične radiokirurgije 

g) Prijedlog za donošenje Odluke o ostvarivanju novčanih sredstava bolničkih 

zdravstvenih ustanova osnovom obračuna i usklađenju izvršenja na razini ugovornih 

bolničkih zdravstvenih ustanova 

14. a) Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa  

sredstava za provođenje izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite     

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine 

b) Prijedlog za donošenje Odluke o utvrđivanju maksimalnog iznosa sredstava za 
domove zdravlja koji provode liječenje u stacionaru/rodilištu  
c) Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju novčanih sredstva za  
provođenje posebnih programa za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine 
d) Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sklapanju ugovora radi nastavka 
provođenja započete i nedovršene terapije u djelatnosti ortodoncije  

           e) Prijedlog za donošenje Odluke o ugovaranju dodatnih postupaka   
15. a) Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju načina financiranja 

provođenja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice za 2018. 

godinu 

b) Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju načina financiranja 

provođenja Nacionalnog programa prevencije raka dojke za 2018. godine 

c) Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju načina financiranja 

provođenja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva za 2018. 

godinu 

d) Prijedlog za donošenje Odluke o utvrđivanju načina financiranja provođenja 

Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti  

16. Prijedlog  za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje za provedbu postupka nabave projekta „Osiguranje 
funkcioniranja razvojne i produkcijske okoline programskog sustava ZOROH do 
zamjene sustavom e-HZZO“  

17. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru pripravnika – doktora medicine, doktora 
dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i 
laboratorijske medicine za koje će se financirati pripravnički staž osnovom Javnog 
natječaja iz 2018. godine 

18. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru pripravnika – doktora medicine, doktora 
dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i 
laboratorijske medicine za koje će se financirati pripravnički staž osnovom 4. dijela 
Otvorenog javnog natječaja iz 2018. godine 

19. Prijedlog za donošenje Odluke o 11. izmjeni i dopuni Plana nabave Zavoda za 2018.  
             godinu 

20. Prijedlog za donošenje Odluke o Planu nabave Hrvatskog zavoda za zdravstveno  
osiguranje  za 2019. godinu 



21. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Plana savjetovanja s javnošću o nacrtima 
općih akata Zavoda u 2019. godini 

22. 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 i drugim općim aktima, kao i temama o kojima se raspravljalo 

javnost će biti obaviještena po završetku sjednice službenim priopćenjem za tisak. 

http://intranet.hzzo-net.hr/zakoni/Statut_18_09.pdf
http://intranet.hzzo-net.hr/zakoni/Statut_33_10.pdf
http://intranet.hzzo-net.hr/zakoni/izmjene_Statut_NN_1-14.pdf
http://intranet.hzzo-net.hr/zakoni/statut_nn-83-15.pdf

