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

tekstu: Zavod) održat će se 27. veljače 2019. godine sa prijedlogom sljedećeg dnevnog reda: 
 

1. Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o završnom računu i raspodjeli rezultata poslovanja 

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu 

3. Izvješće o radu Sektora kontrole u 2018. godini 
4. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne 

liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje  

5. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju 

Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o odbijanju prijedloga za stavljanje lijekova na osnovnu 

i dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa 

Posebno skupih lijekova 

8. Prijedlog za donošenje Odluke o cijenama Posebno skupih lijekova - OGRANIČENO 

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

10. Prijedlog za donošenje Odluke o osiguranju dodatnih novčanih sredstava Hrvatskom 
Crvenom križu 

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

12. Prijedlog za donošenje Odluke o načinu vraćanja isplaćenih maksimalnih iznosa 
sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 
2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu u iznosu većem od izvršenih usluga 

13. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje za provedbu postupka nabave 
a)  Projekt eHZZO - usluga izgradnje sustava eHZZO i nabava odgovarajućih licenci 
b)  Projekt eHZZO – promidžba i vidljivosti  
c)  Projekt eHZZO – nabava usluge pomoći u provedbi projekta 
d)  nadogradnje i održavanja sustava eRačuna 
e) usluge održavanja sustava za elektroničko uredsko poslovanje (EUP) 

            f)  usluge marketinga za dopunsko zdravstveno osiguranje 

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

zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje sporazuma o prijenosu ovlasti za 

provedbu postupka nabave inzulinskih pumpi i ugovora o preuzimanju ispunjenja 

obveze plaćanja po sklopljenom ugovoru o nabavi 

15.  Prijedlog za donošenje Odluke o 1. izmjeni i dopuni Plana nabave Zavoda za 2019.        

godinu 

16. 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. 

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

