
 

Prijedlog 

 

  Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike 

Hrvatske (Narodne novine, br: 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na 

sjednici održanoj _________________ 2017. godine donijela 

 

 

 

O D L U K U 

 

o donošenju Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a 2017. – 2021. 

 

 

 

 

I. 

 

  Donosi se Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV/AIDS-a 2017. - 

2021., u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo zdravstva aktom, klase: 011-02/17-02/07, 

urbroja: 534-02-1-1/2-17-30 od 4. rujna 2017. godine. 

 

II. 

 

  Obvezuje se Ministarstvo zdravstva da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela, 

nositelje programske aktivnosti iz Hrvatskog nacionalnog programa iz točke I. ove Odluke. 

 

III. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

 

Zagreb,  

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

  



Obrazloženje 

 

 

 

Infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) s posljedičnim stečenim manjkom 

imuniteta (AIDS od engl. acquired immunodeficiency syndrome) jedna je od bolesti koja se 

značajno proširila u svim dijelovima svijeta i predstavlja značajan javnozdravstveni problem. 

U svijetu je, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije i UNAIDS-a, u 2014. 

godini oko 37 milijuna ljudi živjelo s HIV infekcijom, od čega je bilo oko 2 milijuna novih 

slučajeva zaraze HIV-om. Unatoč globalnom napretku u prevenciji i liječenju HIV infekcije i 

AIDS-a u posljednjem desetljeću, broj novih slučajeva oboljelih i umrlih od HIV/AIDS-a ne 

pokazuje trend pada.  

 

Iako se Republika Hrvatska za sada može smatrati državom s niskom učestalošću HIV/AIDS-

a, svjesni smo da postoji mnogo čimbenika koji omogućuju širenje virusa. Posljednjih pet 

godina u Republici Hrvatskoj se prosječno registrira 80 osoba oboljelih od HIV/AIDS-a  

(godišnji broj novooboljelih od zaraze HIV-om kreće se od 16 do 21 na milijun stanovnika), 

dok je godišnji broj novooboljelih za EU/EEA 57 na milijun stanovnika. Međutim, 

posljednjih godina broj novootkrivenih slučajeva HIV infekcije pokazuje blagi trend porasta.  

Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV/AIDS-a 2017. – 2021. obuhvaća medicinske 

mjere, javnozdravstvene mjere, obrazovne mjere i mjere društvene zajednice, uzimajući u 

obzir obrazovna, etička i pravna načela, socijalne i ekonomske čimbenike, važnost suradnje 

različitih partnera/dionika, kako bi se uspostavilo koordinirano sinergističko sudjelovanje svih 

segmenata društva u suzbijanju i sprečavanju HIV/AIDS-a. Naglasak je usmjeren prema 

kontinuiranom i sustavnom radu, multidisciplinarnom pristupu i uključivanju civilnog 

društva. Posebno su istaknute i aktivnostima na području destigmatizacije oboljelih od 

HIV/AIDS-a i podrške njihovim obiteljima i zajednici. Ovaj program nastavlja se na 

dosadašnje programske aktivnosti koje su prvi puta doneseni još 1993. godine, a izrađen je na 

temelju stručnih smjernica i brojnih međunarodnih dokumenata. Glavni cilj ovog Programa je 

osigurati i dalje nisku razinu pobola od HIV infekcije i AIDS - a u Republici Hrvatskoj te do 

2021. godine ostvariti preduvjete za završetak epidemije u Hrvatskoj (90% zaraženih osoba je 

dijagnosticirano, 90% dijagnosticiranih uzima antiretrovirusne lijekove i 90% liječenih ima 

nemjerljivu viremiju).  

 

Za potrebe provođenja planiranih aktivnosti u razdoblju od 2017. – 2021. godine financijska 

sredstva osigurana su iz redovnih sredstava Državnog proračuna u razdjelu Ministarstva 

zdravstva za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, iz sredstava od igara na 

sreću, iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te iz sredstava EU fondova. U 

financijskom planu Ministarstva zdravstva osigurana su sredstva u iznosu od 3.700.000 kuna 

godišnje. Aktivnosti u kojima sudjeluje Ministarstvo unutarnjih poslova odvijat će se u okviru 

redovitog poslovanja za što su osigurana financijska sredstva u financijskom planu za 2017. 

godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu. 


