
PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 
novine“, broj 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 36. stavkom 3. Statuta Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“, broj 18/09, 33/10, 8/11, 18/13, 1/14 i 
83/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
donijela

2017. godine

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje za sklapanje ugovora o nabavi poštanskih usluga 

za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2017. godine

I.

Daje se prethodna suglasnost vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) za sklapanje ugovora o nabavi poštanskih 
usluga za potrebe Zavoda za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2017. godine do ukupnog 
iznosa od 9.958.208,71 s PDV-om, sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda, KLASA: 025- 
04/17-01/20, URBROJ: 338-01-01-17-01 od 2. veljače 2017. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

Predsjednik

mr. sc. Andrej Plenković



OBRAZLOŽENJE

Temeljem Odluke o nastavku provedbe obvezne zajedničke nabave putem središnjih 
tijela za javnu nabavu/javnih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska radi sklapanja 
okvirnih sporazuma za određene predmete nabave (javno nabavne kategorije), KLASA: 011- 
02/15-01/45, URBROJ: 534-09-1-1/4-15-1 od 20. ožujka 2015. godine, Hrvatski zavod za 
zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) određen je kao središnje tijelo za javnu 
nabavu poštanskih usluga za 34 javna naručitelja (zdravstvene i javne ustanove).

Temeljem Sporazuma o ovlaštenju središnjih tijela za javnu nabavu za provođenje 
postupaka javne nabave i sklapanje okvirnih sporazuma od 9. travnja 2015. godine, 
fmaneijska sredstva za nabavu planira i osigurava svaka ustanova u svojem finaneijskom 
planu.

Upravno vijeće Zavoda je Odlukom od 31. ožujka 2015. godine dalo prethodnu 
suglasnost ravnateljici Zavoda za potpis Sporazuma o zajedničkoj nabavi, provedbu postupka 
zajedničke nabave i sklapanje okvirnog sporazuma za nabavu poštanskih usluga.

U skladu s navedenim Odlukama i Sporazumom, Zavod je proveo otvoreni postupak 
javne nabave i 22. rujna 2015. godine sklopio Okvirni sporazum br. 2/15 za nabavu 
poštanskih usluga (KLASA: 344-02/15-01/01, URBROJ: 338-01-20-15-47) za 34 zdravstvene 
i javne ustanove u iznosu 44.400.866,94 kuna bez PDV-a, odnosno 44.472.641,08 kuna s 
PDV-om.

Okvirni sporazum sklopljen je za dvogodišnje razdoblje tijekom kojeg naručitelji za 
koje je proveden postupak javne nabave mogu sklapati ugovore u skladu s potrebama i 
osiguranim financijskim sredstvima.

Upravno vijeće Zavoda donijelo je 2. veljače 2017. godine Odluku o davanju 
prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje za sklapanje ugovora o nabavi poštanskih usluga za razdoblje od 1. travnja do 31. 
prosinca 2017. godine, (KLASA: 025-04/17-01/20, URBROJ: 338-01-01-17-1).

Vrijednost poštanskih usluga za potrebe Zavoda za razdoblje od 1. travnja do 31. 
prosinca 2017. godine, prema jediničnim cijenama iz okvirnog sporazuma iznosi 
9.951.961,16 kuna bez PDV-a odnosno 9.958.208,71 s PDV-om (PDV od 25% se obračunava 
samo na manji dio poštanskih usluga iz troškovnika koje nisu univerzalne).

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Financijskom planu Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu („Narodne 
novine“, broj 119/16) kako slijedi:
- iznos od 4.893.171,84 kuna s PDV-om - 100 Obvezno zdravstveno osiguranje, aktivnost 

A1002, pozicija 323 - rashodi za usluge
- iznos od 5.065.036,87 kuna s PDV-om -101 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje, aktivnost 

A1013, pozicija 323 - rashodi za usluge.
Razrada:

Vrsta osiguranja Iznos u kunama bez 
PDV-a

Iznos u kunama sa 
PDV-om

Obvezno zdravstveno osiguranje 4.893.171,844.888.063,49
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje 5.065.036,875.063.897,67
UKUPNO 9.958.208,719.951.961,16

U skladu s člankom 36. stavkom 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje, ravnatelju Zavoda je za pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju 
nekretnine i druge imovine, odnosno sklapanja drugog posla čija je vrijednost veća od 
5.000.000,00 kuna, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Zavoda, potrebna i prethodna 
suglasnost Vlade Republike Hrvatske.


