
Prijedlog 
 
 
 
 
  Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/11 i 119/14), a u vezi s člankom 36. stavkom 3. Statuta Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje (Narodne novine, br. 18/09, 33/10, 8/11, 18/13, 1/14 i 85/15), Vlada 
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godine donijela 

 
 

O D L U K U 
 

o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje, za sklapanje ugovora s Ministarstvom zdravlja o preuzimanju ispunjenja 

obveza plaćanja po sklopljenom Ugovoru o nabavi usluga podrške održavanja i 
nadogradnje programske osnovice središnjeg dijela informacijskog sustava CEZIH 

u razdoblju od dvije godine od nastanka Ugovora 
 
 

I. 
 

  Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje, za sklapanje ugovora s Ministarstvom zdravlja o preuzimanju ispunjenja obveza 
plaćanja po sklopljenom Ugovoru o nabavi usluga podrške održavanja i nadogradnje 
programske osnovice središnjeg dijela informacijskog sustava CEZIH u razdoblju od dvije 
godine od nastanka Ugovora, sklopljenog između Ministarstva zdravlja i Ericsson Nikola 
Tesla d.d., Zagreb, od 24. kolovoza 2015. godine, sukladno Odluci Upravnog vijeća 
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, klase: 025-04/16-01/21, urbroja: 338-01-01-16-
01, od 8. ožujka 2016. godine i klase: 025-04/16-01/22, urbroja: 338-01-01-16-01, od 10. 
ožujka 2016. godine. 
  

II. 
 

  Obveza plaćanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema pravnom 
poslu iz točke I. ove Odluke u 2016. godini iznosi najviše 20.000.000,00 kuna s PDV-om.  
 

III. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Klasa:  
Urbroj:  
 
Zagreb, 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Tihomir Orešković  
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OBRAZLOŽENJE 
 
Ministarstvo zdravlja u postupku javne nabave sklopilo je s trgovačkim društvom Ericsson 
Nikola Tesla d.d., Krapinska 45, Zagreb, Ugovor o nabavi usluga podrške održavanja i 
nadogradnje programske osnovice središnjeg dijela informacijskog sustava CEZIH u 
razdoblju od dvije godine od nastanka Ugovora, od 24. kolovoza 2015. godine, s ugovornom 
cijenom za ugovorno razdoblje od dvije godine od nastanka Ugovora u iznosu od 
40.626.825,00 kuna s PDV-om. Sukladno Ugovoru o javnoj nabavi Ericsson Nikola Tesla 
d.d., dostavio je Ministarstvu zdravlja Račune za izvršene usluge za razdoblje kolovoz, rujan, 
listopad i studeni 2015. godine. Ministarstvo je sukladno navedenom Ugovoru platilo 
Ericsson Nikola Tesla d.d., Račune za navedeno razdoblje u ukupnom iznosu od 3.857.914,93 
kuna s PDV-om. Nakon toga Ministarstvo je od Ericsson Nikola Tesla d.d. zaprimilo šest 
Računa koji su dospjeli za plaćanje ali nisu plaćeni. 
 
Po zaprimanju navedenih ulaznih Računa za Ministarstvo je nastala obveza plaćanja, u 
sveukupnom iznosu od 3.988.973,75 kuna s PDV-om, koju će obvezu plaćanja temeljem 
Ugovora o preuzimanju ispunjenja umjesto Ministarstva ispuniti Hrvatski zavod za 
zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod). 
 
Prijedlogom ugovora o preuzimanju ispunjenja obveza plaćanja po sklopljenom Ugovoru o 
javnoj nabavi, Zavod će umjesto Ministarstva ispuniti obveze plaćanja i ostalih Računa prema 
Vjerovniku Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb koji će biti dostavljeni Ministarstvu u 2016. 
godini. Ukupni iznos obveza plaćanja koje će Zavod preuzeti temeljem Ugovora o 
preuzimanju ispunjenja obveza plaćanja po sklopljenom Ugovoru o javnoj nabavi je najviše 
20.000.000,000 kuna. 
 
Nadalje se ističe da članak 36. stavak 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 
propisuje da je za pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine i druge 
imovine, odnosno sklapanju drugog posla čija je vrijednost veća od 5.000.000,00 kuna, 
potrebna uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Zavoda i prethodna suglasnost Vlade 
Republike Hrvatske pod uvjetom da su u pitanju pravni poslovi za koje su sredstva planirana 
u financijskom planu Zavoda. 
 
Ministarstvo zdravlja je otpremilo Zavodu 3. ožujka 2016. godine i 8. ožujka 2016. godine 
pismena vezano uz planiranje sredstava u Prijedlogu Financijskog plana Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) za razdoblje 2016.-2018. godine, za 
provedbu informatizacije zdravstvenog sustava u iznosu 20.000.000,00 kuna za 2016. godinu 
i procjenu potrebnih sredstava za 2017. i 2018. godinu, kojim je Zavod obaviješten da je 
Ministarstvo zdravlja sukladno Smjernicama za izradu državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2016. i projekcija za 2017. i 2018., na pozicijama kapitalnih investicija za 
provedbu informatizacije zdravstvenog sustava ograničilo investicijska sredstva. 
 
Budući da je Zavod u ime Ministarstva zdravlja, operator središnjeg dijela sustava CEZIH, a u 
cilju daljnjeg neophodnog održavanja i nadogradnje sustava CEZIH koji je nezamjenjivi dio 
zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, naloženo je nadležno postupanje Zavoda sukladno 
članku 36. stavku 3. Statuta Zavoda radi daljnje pravne procedure u cilju preuzimanja obveza 
plaćanja po prijedlogu Ugovora o preuzimanju ispunjenja obveza plaćanja po sklopljenom 
Ugovoru o nabavi usluga podrške održavanja i nadogradnje programske osnovice središnjeg 
dijela informacijskog sustava CEZIH u razdoblju od dvije godine od nastanka Ugovora o 
javnoj nabavi. 


