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Zastupnik u Hrvatskome saboru, doc. dr. sc. Željko Jovanović, postavio je, 

sukladno s člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 

69/17 i 29/18), zastupničko pitanje u vezi s dugom prema veledrogerijama. 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

 

Zbog gubitka u poslovanju zdravstvenih ustanova, tijekom 2013. i 2014. 

godine, sredstvima državnog proračuna u iznosu od 6,5 milijardi kuna, provedena je sanacija 

zdravstvenih ustanova i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ciljevi sanacije su bili 

ispunjavanje novčanih obveza u zakonskim rokovima te provođenje mjera reorganizacije i 

racionalizacije poslovanja kako bi se osigurala stabilnost poslovanja i onemogućilo stvaranje 

novih gubitaka. Iako su za sanaciju zdravstva utrošena značajna sredstva, planirani ciljevi nisu 

postignuti na što je ukazao i Državni ured za reviziju u Izvješću o provedenoj reviziji 

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu. 

 

U 2017. godini osigurano je 1,3 milijarde kuna za podmirenje dijela dospjelih 

obveza zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno zdravstvenih 

ustanova u vlasništvu županija, prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog 

medicinskog materijala. 

 

Od siječnja 2018. godine novčani tijekovi bolničkih ustanova u vlasništvu 

države uključeni su na jedinstveni račun državnog proračuna i postali su dio novčanog tijeka 

Državne riznice čime je omogućeno dnevno praćenje ostvarenja prihoda i primitaka te 

izvršenje rashoda i izdataka bolničkih ustanova, kao i uvid u stanje i kretanje stvorenih 

obveza. 

 

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu planirana su 

sredstva za obveze državnog proračuna temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom 

osiguranju (Narodne novine, br. 80/13 i 137/13) i Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom 

osiguranju (Narodne novine, br. 85/06, 150/08 i 71/10), koja se prenose Hrvatskom zavodu za 
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zdravstveno osiguranje, u iznosu od 3 milijarde kuna, što je uvećanje od 500 milijuna kuna u 

odnosu na prethodnu godinu. 

 

Ministarstvo zdravstva u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno 

osiguranje kontinuirano prati potrošnju lijekova u bolničkom sustavu, koja je u stalnom 

porastu iz objektivnih razloga.  

 

Naime, razvoj medicinske znanosti u posljednjem desetljeću posebice je 

značajan u segmentu farmakološke terapije te je stoga primjena novih inovativnih lijekova 

(onkološki lijekovi, biološki lijekovi) u hrvatskom zdravstvenom sustavu u skladu sa 

suvremenim svjetskim trendovima u liječenju najtežih bolesti.  

 

Rapidni porast troškova lijekova u bolničkom sustavu u kojem se liječe 

najsloženiji slučajevi, odnosno najteži bolesnici, rezultirao je rastom duga prema 

veledrogerijama zbog čega je Ministarstvo zdravstva u posljednjih godinu dana održalo više 

sastanaka s predstavnicima veledrogerija, a kako bi se iznašao najbolji model za rješavanje 

ovoga aktualnog problema.  

 

Nadalje, Ministarstvo zdravstva neprekidno provodi kontrolu nad potrošnjom 

lijekova u bolničkom sustavu te se na mjesečnim sastancima s čelnicima bolnica redovito 

razmatraju modeli za racionalnu primjenu posebno skupih lijekova, a koji će pacijentima 

osigurati optimalnu zdravstvenu zaštitu. 

 

Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ministar zdravstva.  

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

            mr. sc. Andrej Plenković 
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VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje doc. dr. sc. Željka Jovanoviča, 
zastupnika u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga 
sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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Željko Jovanović, zastupnik 1

Zagreb, 10. srpanj 2018.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Jandroković,

Molimo Vas da temeljem čl. 140 Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko pitanje 
predsjedniku VRH , gospodinu Plenkoviću, koje se nalazi u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem,

oitfv
Dr. sc anović

li« u Hrvatskom saboruzastu



HRVATSKI SABOR

Željko Jovanović, zastupnik

Zagreb, 10. srpanj 2018.

PREDSJEDNIK VRH

ANDREJ PLENKOVIĆ

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Plenković,

Molim Vas da nam odgovorite na pitanje:

Da li ste upoznati s problemom neplaćanja isporučenih lijekova bolnicama na koji koordinacije 

veledrogerija već duže vrijeme upozorava navodeći kako dugovi prema veledrogerijama iznose više 

od dvije milijarde kuna s rokovima plaćanja duljim od dvije godine i bez naznaka za podmirenje, zbog 

čega nam prijeti nestašica lijekova ukoliko Ministrstvo zdravstva i Vlada Rl^ešto hitno ne poduzmu?

(

S poštovanjem.

Dr. sc. Željl^ Jovanović

zastupni rvatskom saboru
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