
Prijedlog 

 

 

 

 

 

  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

________________ donijela  

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

 1. Prihvaća se prijedlog Ministarstva zdravstva o načinu osiguranja sredstava za 

nabavu lijeka Dinutuximab beta Apeiron za djecu koja boluju od visokorizičnog 

neuroblastoma, temeljen na provedenoj analizi opravdanosti njegova indiciranja i preporuci 

Povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.  

 

 2. U cilju osiguranja sredstava za nabavu lijeka iz točke 1. ovoga Zaključka 

zadužuje se Ministarstvo financija da preraspodjelom unutar Državnog proračuna Republike 

Hrvatske za 2017. godinu osigura sredstva Ministarstvu zdravstva u iznosu do najviše 

14.000.000,00 kuna. 

 

 3. Ministarstvo zdravstva će osigurana sredstva iz točke 2. ovoga Zaključka 

sukcesivno doznačiti Klinici za dječje bolesti Zagreb, a temeljem mišljenja Povjerenstva 

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. 

 

 4. Zadužuje se Klinika za dječje bolesti Zagreb dostaviti Ministarstvu zdravstva 

izvješće o utrošku sredstava iz točke 3. ovoga Zaključka. 

 

 

 

Klasa: 
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 PREDSJEDNIK 

 

 

 mr. sc. Andrej Plenković 
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OBRAZLOŽENJE 

 

 

 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine donijela Zaključak 

kojim je zadužila Ministarstvo zdravstva da putem Povjerenstva Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje, pripremi temeljitu analizu opravdanosti indiciranja lijeka 

Dinutuximab beta Apeiron kod svakog djeteta koje boluje od visokorizičnog neuroblastoma, 

ovisno o njihovom trenutnom zdravstvenom stanju. 

 

Nakon analize Povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljene na 

provedenoj opsežnoj dijagnostičkoj obradi te medicinskim indikacijama za primjenu lijeka 

Dinutuximab beta Apeiron, predlaže se osiguranje sredstava za nabavu lijeka.  

 

Predloženim Zaključkom zadužuje se Ministarstvo financija da preraspodjelom unutar 

Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu osigura sredstva Ministarstvu 

zdravstva u iznosu do najviše 14.000.000,00 kuna. 

 

Ministarstvo zdravstva se zadužuje da osigurana sredstva, sukcesivno doznači Klinici za 

dječje bolesti Zagreb, a temeljem mišljenja Povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje.    

Klinika za dječje bolesti Zagreb se zadužuje da Ministarstvu zdravstva dostavi izvješće o 

utrošku sredstava. 


