PRIJEDLOG

Na temelju članaka 14. i 17. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne
novine, br. 87/2002 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______
2014. godine donijela

ODLUKU
o obnavljanju i skladištenju roba robnih zaliha

I.
Odobrava se Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe da
izvrši obnavljanje cjepiva protiv morbila, bočica 1 doza - 50.000 komada; cjepiva protiv
rubele, bočica 1 doza - 36.000 bočica i cjepiva protiv morbila i rubeole, bočica 10 doza 99.699 bočica, ukupne vrijednosti 4.587.138,25 kuna.
II.
Obnavljanje cjepiva iz točke I. ove Odluke izvršit će se zamjenom za: Albumin
20% otopinu za intravenoznu primjenu, bočica 50 mililitara; Imunoglobulin otopinu za
intravenoznu primjenu, bočica 50 mililitara; Albumin otopinu za infuziju, bočica 250
mililitara i cjepivo protiv tetanusa apsorbirano 10 ampula, 1 doza - 0,5 mililitara.

III.
Obnavljanje robe iz točke II. ove Odluke izvršit će društvo Imunološki zavod
d.d., uz sljedeće uvjete:
-

-

-

obnavljanje se vrši na rok od 4 godine, uz godinu dana počeka i dinamiku povrata:
34% robe do 31. prosinca 2016. godine, 33% robe do 31. prosinca 2017. godine i 33%
robe do 31. prosinca 2018. godine,
konverzija robe izvršit će se prema cjeniku Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje na dan povrata prvog obroka,
Antitoksin protiv otrova zmija vraća se u istoj količini od 1.230 kutija s 10 mililitara
otopine u bočici,
količine zamijenjenih proizvoda odredit će Ministarstvo gospodarstva – Ravnateljstvo
za robne zalihe na dan prvog povrata, temeljem važeće Liste lijekova i cjenika
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te zaključiti novi ugovor o skladištenju i
obnavljanju roba s društvom Imunološkim zavodom d.d.,
osiguranje povrata robe: 5 solemniziranih bjanko zadužnica po 1.000.000,00 kuna.
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IV.
Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva – Ravnateljstvo za robne zalihe za
provedbu ove Odluke.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,
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