
Prijedlog 
 
 
 
 

  Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 
(Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_____________ 2015. godine donijela 

 
 

O D L U K U 
 

o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacijskog tijela 
za praćenje provedbe sanacije zdravstvenih ustanova 

 
 

I. 
 

U Odluci o osnivanju Koordinacijskog tijela za praćenje provedbe sanacije 
zdravstvenih ustanova, klase: 022-03/13-04/207, urbroja: 50301-04/12-13-2, od 9. svibnja 
2013. godine i klase: 022-03/14-04/173, urbroja: 50301-04/04-14-1, od 15. svibnja 2014. 
godine, točka IV. mijenja se i glasi: 

 
  "U Koordinacijsko tijelo imenuju se: 

 
- prim. Siniša Varga, dr. med. dent., ministar zdravlja, predsjednik 

Koordinacijskog tijela, 
- mr. sc. Boris Lalovac, ministar financija, 
- prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., zamjenik ministra zdravlja, 
- doc. dr. sc. Dragan Korolija-Marinić, dr. med., pomoćnik ministra zdravlja, 
- Tatjana Prenđa Trupec, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje, 
- Davor Katavić, zamjenik ravnateljice Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje, 
- mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, Ministarstvo financija, 
- Mladen Duliba, Ministarstvo financija, 
- Ružica Čuljak, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.". 
 

II. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb,  
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 
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OBRAZLOŽENJE 

 
Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 9. svibnja 2013. Odluku o 
osnivanju Koordinacijskog tijela za praćenje provedbe sanacije zdravstvenih ustanova. Prema 
navedenoj Odluci Koordinacijsko tijelo ima devet članova, te je u Koordinacijsko tijelo 
imenovano tri člana Ministarstva zdravlja, tri člana Ministarstva financija i tri člana 
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.  
 
Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacijskog tijela za praćenje provedbe sanacije 
zdravstvenih ustanova od 15. svibnja 2014. izmijenjen je sastav Koordinacijskog tijela, te 
Ministarstvo financija trenutno ima dva člana u navedenom tijelu.  
 
Nastavno na razrješenje Ljubice Đukanović dužnosti pomoćnice ministra zdravlja, rješenjem 
Vlade Republike Hrvatske od 18. lipnja 2014., klase: 080-02/14-02/128, urbroja: 5030115/1-
14-02, te razrješenje dr. sc. Luke Vončine, dr. med., dužnosti pomoćnika ministra zdravlja, 
rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 19. ožujka 2014., klase: 080-02/14-02/52, urbroja: 
5030115/1-14-02, predlaže se imenovanje doc. dr. sc. Dragana Korolije Marinića, dr. med., 
pomoćnika ministra zdravlja kao predstavnika Ministarstva zdravlja i Tatjane Prenđe Trupec, 
mag. ing. el. MBA, ravnateljice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao predstavnice 
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. 
 
Nadalje, nakon donošenja Odluke o osnivanju Koordinacijskog tijela za praćenje provedbe 
sanacije zdravstvenih ustanova, član Koordinacijskog tijela, prim. Siniša Varga, dr. med. 
dent., imenovan je ministrom zdravlja, dok je Davor Katavić, dipl. oec., imenovan 
zamjenikom ravnateljice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te se i u tom smislu 
predlaže izmjena predmetne Odluke.  
 
Ujedno se predlaže prim. Sinišu Vargu, dr. med. dent., ministra zdravlja, za predsjednika 
Koordinacijskog tijela za praćenje provedbe sanacije zdravstvenih ustanova, umjesto 
dosadašnjeg predsjednika prim. mr. sc. Marijana Cesarika, dr. med., zamjenika ministra 
zdravlja.  
 
S obzirom da sukladno točki III. Odluke o osnivanju Koordinacijskog tijela za praćenje 
provedbe sanacije zdravstvenih ustanova, Koordinacijsko tijelo ima devet članova, a mjesto 
trećeg člana Ministarstva financija je upražnjeno, predlaže se imenovanje Mladena Dulibe, 
predstavnika Ministarstva financija, za člana Koordinacijskog tijela. 
 
Slijedom navedenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o izmjeni 
Odluke o osnivanju Koordinacijskog tijela za praćenje provedbe sanacije zdravstvenih 
ustanova. 
 
 


