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Predmet: Prijedlog Zakona o kvaliteti i logistici u zdravstvu, s Konačnim prijedlogom 

zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru) - mišljenje 

Vlade 

 

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 500-01/17-01/01, urbroja: 65-17-03, od 02. 

veljače 2017. godine 

 

 

  Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 

novine, br. 81/13 i 113/16), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o kvaliteti i 

logistici u zdravstvu, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u 

Hrvatskome saboru), daje sljedeće 

 

 

M I Š L J E N J E 

 

 

  Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati 

Prijedlog zakona o kvaliteti i logistici u zdravstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je 

predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 2. veljače  2017. 

godine, iz sljedećih razloga: 

  Prijedlogom zakona o kvaliteti i logistici u zdravstvu, s Konačnim prijedlogom 

zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru) u članku 1. propisuje se 

akreditacija i certifikacija zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju 

zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih radnika, procjena zdravstvenih tehnologija, 

način koordiniranja i upravljanja logističkim poslovima u zdravstvu i to upravljanje 

zdravstvenom infrastrukturom, ljudskim resursima u zdravstvu, provedba objedinjene javne 

nabave zdravstvenih ustanova i uspostava sveobuhvatnog sustava eZdravlje i telemedicine. 
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Naime, pitanja koja se uređuju Prijedlogom zakona o kvaliteti i logistici u 

zdravstvu, s Konačnim prijedlogom zakona planiraju se u Godišnjem planu normativnih 

aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu  urediti  u Zakonu o zdravstvenoj 

zaštiti, Zakonu o podacima i informacijama u zdravstvu i Zakonu o o izmjenama i dopunama 

Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. 

   

Sukladno Godišnjem planu normativnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske 

za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji plan), u IV. tromjesečju 2017. godine 

predviđeno je donošenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim će se urediti upravljanje 

ljudskim resursima i specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika. 

 

  Vezano za dio zakonskog prijedloga koji uređuje sustav eZdravlje napominje 

se da je u IV. tromjesečju 2017. godine Godišnjim planom također predviđeno donošenje 

Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu. 

 

  Posebno se napominje da je u IV. tromjesečju 2017. godine planirano 

donošenje  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne 

skrbi, u kojem će se između ostalog urediti i sustav kvalitete u području zdravstva.   

                                                        

  Zaključno, Vlada Republike Hrvatske ističe da je uvidom u Prijedlog zakona o 

kvaliteti i logistici u zdravstvu, s Konačnim prijedlogom zakona i Zakon o ustrojstvu i 

djelokrugu ministarstava i drugih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 93/16 i 104/16), 

kojim je u članku 23. propisan djelokrug rada Ministarstva zdravstva, vidljiva neusklađenost 

zakonskog prijedloga sa djelokrugom rada Ministarstva zdravstva. 

 

  Prilikom izrade planiranih zakona, razmotrit će se prijedlozi sadržani u 

predmetnom Prijedlogu zakona.  

  

  Slijedom svega navedenoga, Vlada Republike Hrvatske ne podržava donošenje 

predmetnog Prijedloga zakona. 

 

Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 

sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila prof. dr. sc. Milana 

Kujundžića, ministra zdravstva, Željka Plazonića, dr. med. i Tomislava Dulibića, državne 

tajnike u Ministrstvu zdravstva, te dr. sc. Ružicu Palić Kramarić, dr. med., pomoćnicu 

ministra zdravstva. 
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              mr. sc. Andrej Plenković 


