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1. UVOD  
 

HUP je osnovan 1993. godine kao dobrovoljna, nevladina, nestranačka i neovisna interesna organizacija, a od 

1994. godine je jedini reprezentativni predstavnik poslodavaca te kao takav sudjeluje u radu Gospodarsko-

socijalnog vijeća na nacionalnoj razini kao najvišeg oblika tripartitinog socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. 

Nacionalni GSV je osnovano radi utvrđivanja, zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava poslodavaca i 

radnika, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih 

ugovora te njihovog usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike. Na regionalnoj razini djeluju 

i lokalni GSV-i. Danas je HUP snažan i neovisan glas poslodavaca i poduzetnika koji zastupa interese poslodavaca 

prema vlasti, sindikatima, zakonodavcima i najširoj javnosti naše zemlje. Rad HUP-a se odvija kroz  30 granskih 

udruga, podijeljenih po djelatnostima kojima se njihove članice bave. Članovi HUP-a su male, srednje i velike 

kompanije iz svih sektora i regija. Osnivanjem i djelovanjem HUP-regionalnih ureda u Rijeci, Osijeku, Splitu i 

Varaždinu organizirana je snažna mreža poduzetnika koja pokriva sve županije. HUP ima i pridružene udruge 

Hrvatski ured za osiguranje, Hrvatsku udrugu banaka, Hrvatsku revizorsku komoru i Hrvatsku udrugu kreditnih 

unija. Sve granske udruge od uslužnih do proizvodnih sektora kao i naše pridružene Udruge zainteresirane su za 

praćenje novosti u zakonodavnom okviru. 

 

HUP svojim članicama pruža svakodnevnu podršku u različitim poslovnim aktivnostima, zatim u rješavanju pravnih 

pitanja, kreiranju zakonskih prijedloga kao i otvaranju mogućnosti suradnje s domaćim i inozemnim poslovnim 

subjektima. U dijelu lobiranja i zastupanja interesa gospodarstva omogućava se sudjelovanje u odlučivanju kroz 

radna tijela na nacionalnoj i europskoj razini s obzirom da je HUP član i krovnog udruženja koje zastupa interese 

poslodavaca iz 35 zemalja (BusinessEurope). Interese također zastupamo preko Europskog gospodarskog i 

socijalnog odbora gdje poslodavce iz Hrvatske zastupaju predstavnici HUP-a koji članovima HUP-a uvijek stoje na 

raspolaganju. 

 

U našem 20-godišnjem radu potvrdili smo svoju glavnu svrhu postojanja te i dalje snažno i istinski artikuliramo 

stavove članova - poduzetnika u pravcu kontinuiranog poboljšanja poduzetničke i ulagačke klime u Hrvatskoj s 

naglaskom na fleksibilizaciju tržišta rada, borbe protiv sive ekonomije, korupcije, poreznom rasterećenju 

poslodavaca, kao i ukidanju administrativno-birokratskih barijera te nizu drugih aktivnosti.  

 

HUP i njezinih 30 granskih udruga danas su prepoznati kao najbolja moguća platforma za promicanje interesa 

hrvatskih poslodavaca i poduzetnika.  

 

 

2. DJELOVANJE HUP-a KAO KROVNE UDRUGE 

 

Najčešće aktivnosti HUP-a odnose se na sudjelovanje u izradi novih zakonodavnih okvira, pratećih pravilnika te 

organizaciji adekvatne edukacije članova u cilju informiranja i praćenja novosti sa primjenom u praksi. Edukacije i 

seminari za članove provode se u Zagrebu i regionalnim uredima. 

 

Hrvatska udruga poslodavaca već  je tri godine nositelj strateške inicijative Ujedinjenih naroda za uvođenje 

društveno odgovornog poslovanja, Global Compact. U sklopu ove inicijative i dalje će se organizirati radionice u 

cilju praćenja trendova u području društveno odgovornih praksi, naročito prema potrošačima i zaposlenicima. 

Ovime se želi i ojačati primjenu društveno odgovornog poslovanja članova HUP-a jer su istraživanja potvrdila da 

tvrtke koje primjenjuju društveno odgovorno poslovanje su bolje podnijele krizu te su pokazale dugoročnu održivost. 

Centar za mirenje HUP-a će na aktivnostima promicanja mirenja kao ekonomičnog i efikasnog načina rješavanja 

sporova te nudi usluge mirenja u raznim oblicima sporova. 
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Centar će i dalje nastaviti suradnju s partnerskim institucijama te nastaviti provoditi aktivnosti promicanja mirenja 

kao efikasnog načina rješavanja sporova koji itekako mogu u relativnom kratkom vremenu razriješiti narušene 

poslovne odnose. Nastavit će se rad Centra za mirenje u bankarstvu u suradnji sa Hrvatskom udrugom banaka.  

HUP će nastavit sa dodjelom nagrade za društveno odgovorno poslovanje po određenim kategorijama. 

 

Protekle godine bile su obilježene predizbornim kampanjama za parlament, pa se u prethodnim godinama napravilo 

vrlo malo kako bi se stvorili uvjeti za održivi i snažniji rast. Naime, prošlogodišnji rast nije se dogodio zahvaljujući 

bitno boljim uvjetima za poslovanje ili zahvaljujući ozbiljnom obuzdavanju državne potrošnje ili zahvaljujući 

značajno efikasnijem radu javnog sektora. Rast se dogodio prije svega zbog pozitivnih trendova u zemljama 

Europske unije i sposobnosti domaćih poduzetnika i poslodavaca da te povoljne okolnosti na drugim tržištima 

iskoriste za snažnije iskorake u izvozu. Rast se dogodio i zbog toga što je privatni sektor suočen s dugotrajnom 

krizom proveo višekratna restrukturiranja kako bi poslovanje prilagodio novim uvjetima. 

 

HUP je izuzev zagovaranja strukturnih promjena, nastavio u proteklom razdoblju jačati socijalni dijalog u Hrvatskoj, 

te doprinositi osnaživanju utjecaja Gospodarsko-socijalnog vijeća. Nastavljeno je i utjecanje na izmjene zakona i 

drugih akata koje su se pokazali kao nepovoljni ili neprimjerni poslovanju ili poticaju razvoja gospodarstva, poput 

Zakona o javnoj nabavi ili Zakona o računovodstvu. Jedna od najznačajnijih HUP aktivnosti tijekom protekle godine 

je kontinuirano ukazivanje na potrebu smanjivanja količine propisa i administracije i nužnost poreznog i birokratskog 

rasterećenja tvrtki. 

 

Poslodavci u nadolazećem razdoblju očekuju usporavanje gospodarskog rasta zbog izostanka provedbe  

strukturnih reformi prethodnih godina te slabljenje dijela povoljnih vanjskih uvjeta i okolnosti. Poslodavci okupljeni 

u HUP-u očekuju od vlade RH da će odgovornije i hrabrije pristupiti rješavanju gospodarskih ograničenja te 

intenzivnije raditi na fiskalnoj konsolidaciji i državnim rashodima. HUP očekuje i da će nova Vlada raditi na 

kvaliteti i učinkovitosti javne uprave, pokrenuti proces privatizacije državne imovine koja nije od nacionalnog 

interesa, unaprijediti pravnu regulativu, jačati procjenu učinaka propisa i svesti u realne okvire parafiskalne 

namete. 

 

 

3. ORGANIZACIJA HUP-a 

 
 
Tijela HUP-a su: 

• Skupština 

• Vijeće članova 

• Savjet HUP-a 

• Izvršni odbor 

• Nadzorni odbor 

 

 

HUP regionalni uredi:      

• Zagreb 

• Osijek 

• Rijeka 

• Split 
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• Varaždin 

 

HUP-GRANSKE UDRUGE 

HUP-KOORDINACIJE 

PREDSJEDNIŠTVA Granskih udruga i Koordinacija 

 

Popis granskih udruga: 

 Udruga drvne i papirne industrije  

 Udruga elektroindustrije  

 Udruga financijskog poslovanja  

 Udruga geodetsko geoinformatičke struke  

 Udruga grafičara i nakladnika 

 Udruga industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva  

 Udruga informatičke i komunikacijske djelatnosti  

 .Udruga kemijske industrije  

 Udruga liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu  

 Udruga ljekarnika  

 Udruga malih i srednjih poduzetnika  

 Udruga metalne industrije  

 Udruga nautičkog sektora  

 Udruga novinskih izdavača  

 Udruga poslodavaca graditeljstva  

 Udruga poslodavaca humanitarnog razminiranja  

 Udruga poslodavaca prometa  

 Udruga poslodavaca u obrazovanju  

 Udruga poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima  

 Udruga poslodavaca voditelja projekata u razvoju nekretnina (developeri)  

 Udruga prehrambene industrije i poljoprivrede  

 Udruga privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb  

 Udruga proizvođača lijekova  

 Udruga tekstilne i kožne industrije  

 Udruga trgovine  

 Udruga trgovine naftom i naftnim derivatima 

 Udruga ugostiteljstva i turizma  

 Udruga zaštitarske djelatnosti  

 Udruga zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi  

 Udruga profesionalaca za Eu fondove 

 

HUP – Koordinacije: 

• Koordinacija za agencijski rad i posredovanje u zapošljavanju 

• Koordinacija srednjih škola 

• Koordinacija hrane i pića 

• Koordinacija industrije medicinske prehrane 
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• Koordinacija tvrtki iz pčelarske proizvodnje, prerade i trgovine 

• Koordinacija priređivača i proizvođača zabavnih i posebnih automata za igru 

• Koordinacija poduzeća iz uslužnih djelatnosti 

• Koordinacija za duhanske proizvode 

• Koordinacija proizvođača i uvoznika elektrouređaja za kućanstvo 

• Koordinacija za medicinske proizvode 

• Koordinacija trgovaca motornih vozila i servisera 

• Koordinacija nebankarskih institucija na financijskom tržištu 

• Rent-a-car koordinacija 

• Koordinacija socijalne skrbi 

• Koordinacija generalnih zastupnika proizvođača osobnih motornih vozila i lakih komercijalnih 

vozila 

• Koordinacija kreativnih i kulturnih industrija 

 

HUP interese svojih članica zastupa kroz različita tijela i institucije; Upravna vijeća HZZO, HZMO, HZZZ,  u 

Saborskim odborima, radnim tijelima i stručnim skupinama Vlade i ministarstava, nacionalnim i lokalnim 

Gospodarsko-socijalnim vijećima, javnim institucijama i dr.  

 

 
4. PREGLED AKTIVNOSTI KOORDINACIJE ZA MEDICINSKE PROIZVODE 

  

Koordinacija za medicinske proizvode osnovana je 16. svibnja 2006. i danas unutar nje djeluje 60 tvrtki. Nova 

Koordinacija prerasla je iz postojeće HUP-ove Koordinacije specijaliziranih prodavaonica medicinskim pomagalima 

koja je znatno proširila svoje članstvo i područje svog djelovanja te u cilju zaštite prava i interesa svih zastupljenih 

grupacija napravila nove temelje kroz skraćeni naziv HUP-Koordinacija za medicinske proizvode (proljeće, 

2014.g.). Trenutno Koordinacija za medicinske proizvode okuplja članove Hrvatske udruge poslodavaca koji se 

bave djelatnošću proizvodnje, distribucije i/ili prodaje medicinskih proizvoda i to primarno onih koji se na tržištu 

realiziraju putem doznaka HZZO-a putem ljekarni i specijaliziranih trgovina na promet medicinskim proizvodima na 

veliko. Predsjedništvo je u sastavu Boris Budan, predsjednik (Inkocentar d.o.o./OrtoRea d.o.o.), Renata Bešenić, 

dopredsjednica (MediLab d.o.o.), Ozren Ćosić, dopredsjednik (Simbex d.o.o.) od svibnja 2014 godine.  

Koordinacija je tijekom proteklih godina sudjelovala u svim temama iz područja prometa medicinskim proizvodima 

i zdravstvene djelatnosti, pratila rad Upravnog vijeća HZZO-a i poduzimala aktivnosti u cilju poboljšavanja sustava 

opskrbe tržišta medicinskim proizvodima iz kategorije ortopedskih pomagala u RH. Predsjedništvo Koordinacije je 

u suradnji s članovima izradilo prijedloge novih Pravilnika relevantnih za poslovanje ortopedskim pomagalima, te 

dostavilo resorima. Po toj temi je koordinacija aktivno uključena i u Povjerenstvo za izradu novih Pravilnika u 

Ministarstvu zdravlja smo Povjerenstvu  dostavili svoja rješenja za izradu pravilnika:  Prijedlog Pravilnika o mjerilima 

za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala i Prijedlog Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i 

drugih pomagala na popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.  
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Koordinacija je ukazivala na sljedeće probleme: 

 Nesenzibilnost glavnog poslovnog partnera – HZZO na argumentirane zahtjeve svojih poslovnih 

partnera – ugovornih isporučitelja 

 Neusklađenost Pravilnika donesenih od strane HZZO-a i Ministarstva zdravlja sa Zakonom o 

medicinskim proizvodima 

 Nepridržavanje zakonski definiranih rokova plaćanja od 60 dana, što značajno povećava 

troškove poslovanja 

 Cijena kao glavni kriterij odabira dobavljača i/ili definiranja referentnih cijena, pri čemu se drugi 

parametri poslovne sposobnosti kao i studije dugoročne utjecaja na proračun/troškove stavljaju 

u drugi plan ili uopće ne koriste 

 Neusklađenost softverskih rješenja i novog sustava šifriranja s važećim popisima ortopedskih 

pomagala 

 Operativne poteškoće generirane izmjenom načina fakturiranja doznaka te uvođenjem e-

doznake 

Te činjenicu da se sve navedeno odražava na stabilnost poslovanja stotine poslovnih subjekata ugovornih 

partnera HZZO (trgovine s medicinskom opremom, ljekarne, proizvođači i predstavnici proizvođača), a samim 

time na tisuće zaposlenika i njihove obitelji.  

  

No također, Koordinacija je nudila i moguća rješenja: 

 otvoreni dijalog i razmjenu podataka, te uključivanje proizvođača ili njihovih predstavnika, kao i 

predstavnike ugovornih isporučitelja u radna tijela Ministarstva zdravlja te HZZO-a kao jedinog 

osiguravatelja osnovnog zdravstvenog osiguranja, kako bismo svojim iskustvom i znanjem 

mogli doprinijeti radu unutar postojeće sistema kao i daljnjoj izgradnji stabilnog sustava u kojem 

je kvaliteta proizvoda i usluga u ravnoteži s cijenama.  

 kod kreiranja novih zakonskih i podzakonskih akata tražimo temeljitu analizu područja za koje 

se isti izrađuju, i ukoliko se u izradi koriste modeli drugih zemalja tražimo usporedbu s onim 

zemljama koje uz slične socioekonomske parametre imaju i slične sustave poslovanja u domeni 

medicinskih proizvodima.  

 predlažemo obvezu izdavanja instrumenta osiguranja plaćanja te izradu plana svođenja rokova 

plaćanja unutar rokova definiranih važećim zakonima RH 

 predlažemo uključivanje kriterija provjerene poslovne sposobnosti  kao i studije dugoročnog 

utjecaja na proračun/troškove, sa značajnim postotkom, u postupke odabira ponuđača tj. 

definiranja referentnih cijena za neko područje, kako bi se osigurala dinamična povratna sprega 

regulacije cijena ovisna o kvaliteti usluga i proizvoda. 

 predlažemo redovito izvještavanje o aktivnostima kontrolora vezanih uz područje medicinskih 

proizvoda 

 predlažemo produljenje rokova isporuke za individualno izrađena pomagala 

 predlažemo objavu ažurirane dokumentacije na web stranicama HZZO-a kako bi svi 

zainteresirani imali istovjetne informacije, a do objave novog Pravilnika o mjerilima za uvrštenje 

pomagala na Popis Zavoda, ili neki drugi oblik transparentne komunikacije standarda HZZO-a 

u poslovanju s ortopedskim pomagalima 
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Zakonodavna aktivnost članova Koordinacije najvećim se dijelom odnosila na kontinuiranim praćenje rada 

Upravnog vijeća HZZO-a te inicijativama prema HZZO-u i Ministarstvu zdravstva/zdravlja u cilju transparentnog 

poslovanja i opstojnosti tržišta medicinskih proizvoda u RH. 

Članovi Koordinacije sudjelovali su u pripremu zakonskih propisa koji bitno utječu na uvjete poslovanja. U tom su 

smislu članovima Koordinacije, i u sa ostalim članovima HUP-ovih granskih udruga, sudjelovali su u očitovanju 

brojnih  zakona i podzakonskih akata koji utječu na njihovo poslovanje. 

 

Detaljni pregled aktivnosti po godinama nalazi se u nastavku. 
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DETALJNI PREGLED AKTIVNOSTI PO GODINAMA U NASTAVKU:  

(Uključene 2012.g. i 2013.g. sa ciljem cjelovitog pregleda rada po ključnim temama Koordinacije) 

2012.g. 

 

23. veljače 2012. održan sastanak svih zdravstvenih grupacija HUP-a sa novim ministrom Ostojićem na kojem se 

sudjelovao i predstavnik HUP-Koordinacije te ujedno predstavljena problematika Koordinacije 

 

01. ožujka 2012. upućen dopis HUP-Koordinacije – grupe dijabetes prema Ministarstvu zdravlja ministru Ostojiću 

na temu snižavanje cijene test traka za mjerenje glukoze u šećeru 

 

06. ožujka 2012. upućen dopis novom ravnatelju HZZO-u g. Vargi sa nizom otvorenih pitanja 

 

29. ožujka 2012. odgovor HZZO-a na temu potrošnje pomagala za šećer  

 

18. svibnja 2012. upućen zahtjev za sastankom u HZZO-u na temu distribucije pomagala, a sastanak u HZZO-u je 

održan 31.05. suradnicima gđi Martini Bogut i gđi Dubravki Pezelj Dulibi 

U međuvremenu predstavnik HUP-a koji je sudjelovao u radu Povjerenstva HZZO-a za ortopedska pomagala kao 

promatrač i u savjetodavnoj funkciji više ne može sudjelovati u radu tog Povjerenstva. 

 

U lipnju 2012. Koordinacija dostavlja HZZO-u 

1. Primjedbe na Pravilnik ili na konceptualne probleme sadržaja Liste 

2. Primjedbe na sadržaj Liste ortopedskih pomagala po skupinama 

 

11. lipnja 2012. upućen dopis sa zaključcima održanog sastanka 31.05. u HZZO-u sa primjedbama na Pravilnik 

 

19. lipnja 2012. dodatno šifriranje – zaprimljen dopis HZZO-a 

 

11. srpnja 2012. Koordinacija upućuje dopis sa dodatnim upitima a nastavno na dostavljeni Naputak kojim HZZO 

obavještava ugovorne isporučitelje o dostavi određene dokumentacije prema HZZO-u kao i popunjavanje tablice 

vezane uz dodatno šifriranje pomagala na Popisu ortopedskih i drugih pomagala, ljubazno Vas molimo da nam 

hitno pojasnite postupak i dodatno protumačite tražene podatke. 

 

18. srpnja 2012. očitovanje članova prema UV HZZO vezano uz pojedine grupe pomagala 

 

27. rujna 2012. upućen dopis prema HZZO vezano uz Povjerenstvo za ortopedska pomagala da se uključi 

predstavnik HUP-a kao član i predstavnik HUP-Koordinacije. Kako Povjerenstvo predstavlja radno tijelo sastavljeno 

od stručnjaka-liječnika koja razmatraju pojedine predmete i upućuju ih na Upravno vijeće HZZO, funkcija člana 

HUP-a u Povjerenstvu za ortopedska pomagala bila bi u ulozi savjetovanja i informiranja ostalih članova 

Povjerenstva o tehničkoj i funkcionalnoj strani pomagala 

 

30. 10. 2012. upućen dopis za UV HZZO 

S obzirom na planiranu promjenu Pravilnika o ortopedskim pomagalima te moguću podjelu na 3 propisa 

(ortopedska pomagala, medicinska pomagala i stomatološka pomagala), cijenili bi mogućnost da se HUP uključi u 

radne skupine za izradu novih propisa iz našeg područja djelovanja, a u cilju da se izrade kvalitetni i primjenjivi 

propisi koji ne zakidaju krajnjeg korisnika-pacijenta. 
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prosinac 2012. upućen zajednički dopis HUP zdravstvenih udruga prema ministru. 

 

2013.g. 

 

2 siječnja 2013  upit/dopis Koordinacije za primjenu Popisa jer je na internet stranici Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje objavljen je novi Popis ortopedskih i drugih pomagala koji je, prema naslovu dokumenta, u 

primjeni od 1. siječnja 2013. godine. Istovremeno, nigdje nismo našli Odluku HZZO-a temeljem koje je objavljen 

novi popis cijena, niti je ista objavljena u Narodnim novinama 

 

09. siječnja 2013. sastanak HUP-Ministar zdravlja na kojem je i uz HUP Koordinaciju trgovaca medicinskim 

proizvodima zatraženo uključivanje predstavnika u Povjerenstvo za ortopedska pomagala što je ministar i potvrdio.  

 

veljača 2013. prijedlog Koordinacije - suradnja HUP-a i nadležnih državnih tijela – u području edukacije i 

informiranja poduzetnika, članova HUP-a – promet medicinskim proizvodima 

 

veljača i ožujak 2013 - prikupljanje komentara članova vezano uz novi Zakon o med. Proizvodima, a u travnju 

dostavljeno zajedničko očitovanje na temu zakona prema Min zdravlju 

 

15. svibnja 2013. sastanak na temu “Prometovanje i sigurna opskrba medicinskim proizvodima  pri ulasku Hrvatske 

u EU“ 

 

1. srpnja 2013. - dopis slušna pomagala  

Izmjena se odnosi na označavanje Načina proizvodnje gdje su navedena Pomagala označena kao Serijski 

proizvedena slušna pomagala (Oznaka : S). Predlažemo da se navedena Pomagala označe kao Serijska pomagala 

koja je potrebno prilagoditi osiguranoj osobi (Oznaka : S/I) sukladno Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima. 

 

25. studeni 2013. osvrt Koordinacije za UV HZZO – vezano uz Odluke o objavi Natječaja za sklapanje ugovora o 

isporuci ortopedskih i drugih pomagala za razdoblje od 2014. do 2016. godine  

 

25. studeni 2013.– dopis grupe dijabetes vezano uz daljnju eroziju cijena traka za mjerenje glukoze u krvi 

 

17. prosinca 2013. očitovanje članova grupe dijabetes i slušna pomagala za UV HZZO-a na temu popisa pomagala 

 

2014 .g. 

 

30. siječnja 2014. grupa dijabetes održala sastanak u HZZO-u na temu operativne zapreke implementacije članka 

17. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, (NN 38/2013.) - opremanje 

LOM programom za provjeru memorije uređaja za kontrolu šećera u krvi. 

 

03. veljače 2014. upućen dopis grupacije dijabetes da Pravilnik o cijenama nije adekvatan te je predložena izmjena 

Pravilnika, a HZZO upućuje na donositelja – Ministarstvo zdravlja 

 

20. veljače 2014. upućen dopis Koordinacije prema Min zdravlju na temu promjene Pravilnika o mjerilima za 

određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala (NN 138/2009) i obavezna ugradnje minimalnog udjela na tržištu 

kao kriterija ozbiljnosti i pouzdanosti ponuđača (tvrtke) prema čijoj se cijeni može definirati referentna cijena, bez 

opasnosti poremećaja opskrbe hrvatskih osiguranika ortopedskim pomagalima odnosno predlažemo sljedeće: 



 
 

10 
 

minimalni udjel od 10% na relevantnom tržištu najmanje tri mjeseca prije usklađivanja cijena kao dokaz ozbiljnosti 

i pouzdanosti ponuditelja.   

 

21. veljače 2014. dopis Koordinacije prema HZZO vezano uz ugovore o isporuci pomagala 

 

26. veljače 2014. odgovor HZZO vezano uz ugovaranje.  

 

u ožujku i travnju 2014. upućene požurnice vezano uz dopis Koordinacije prema Ministarstvu zdravlja iz veljače 

 

Uključenje Koordinacije (uže grupe) u projekt unigluko – novo IT rješenje – grupa dijabetes 

 

17. travnja 2014. dopis vezan uz slušna pomagala – ID Pravilnika o ortopedska 

 

11. rujna 2014. sastanak – prijedlog zajednički sastanak zdravstvenih udruga HUP-a 

 

07. listopada 2014. sastanak u HUP-u sa svim grupacijama zdravstva u HUP-u Koordinacija ističe; „problemi su 

Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala i Pravilnik o mjerilima za stavljanje 

ortopedskih i drugih pomagala na popis pomagala HZZO.Ono što želimo da na tržište stavljamo kvalitetna 

pomagala kako bi pacijent dobio kvalitetu za cijenu koju plati. Postavljena platforma je dobra i surađivali smo u 

izradi Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na popis HZZO, ali izrada Pravilnik o 

mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala prošao je mimo nas te na njega nismo imali nikakvog 

utjecaja. Tako da danas imamo situaciju da su neki članci tog pravilnika ne dorečeni, a isto tako Pravilnik propisuje 

da svako pomagalo koje dolazi na listu mora ići sa cijenom od 10% nižom od dosadašnjeg i pitanje je gdje je tome 

kraj. Predlažemo izmjenu ili brisanje članka 11. stavak 3. Pravilnika o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i 

drugih pomagala s uvođenjem minimalnog postotka tržišnog udjela kod kojeg se mijenja referentna cijena svim 

dobavljačima istovrsnih proizvoda te uvođenje mehanizma kontrole kvalitete pomagala od trenutka predlaganja za 

uvrštenje na listu do onih koji su na tržištu, te kontrolu isporučenosti fakturiranih pomagala.  

Imamo situaciju, kaže Budan, gdje se namjerno spuštaju cijene, a da se na kraju pomagala na kraju ne isporučuju. 

Također napominje kako je potrebno revidirati dosadašnji popis pomagala koji je definitivno zastario te s popisa 

maknuti stara i uvrstiti nova tehnološki bolja pomagala.  

Predlaže da se pojača suradnja HUP-ovih udruga i Koordinacija s Ministarstvom i HZZO-om a u cilju kvalitetnije 

suradnje i u konačnici kvalitetnije usluge za pacijenta. Također predlaže, da se u Povjerenstvo HZZO-a vrati 

predstavnik HUP-a kao savjetodavni član.“ (izvor iz Zapisnika)  

28.10 2014. dopis nastavno na održani sastanak i Koordinacija predlaže izmjene i dopune Pravilnika  

 

15. 12. 2014. sastanak u Ministarstvu zdravlja. 

 

2015.g. 

 

16. siječnja 2015. sastanak u HZZO-u  

 

23. veljače 2015. odgovor HZZO-a vezano uz sudjelovanje HUP-a u Povjerenstvima HZZO-a – odbija se  

 

20. ožujka 2015. upućeno  HUP mišljenje vezano uz tržišno natjecanje – odgovor HZZO-u 

 

1. travnja 2015. – HZZO odgovor na HUP mišljenje 20.03. 
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12. svibnja 2015. zahtjev za sastanak koordinacije u HZZO-u na temu 2 pravilnika  

 

28. svibnja 2015. održan sastanak u HZZO-u – predsjedništvo (od HZZO-a Tavra, Vitas, pravnik Varga) 

 

Formira se i povjerenstvo u min zdravlju za izradu novih Pravilnika, spriječeno donošenje loših rješenja 

         Prijedlog Pravilnika o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala 

         Prijedlog Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na popis pomagala 

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. 

 

Prijedlog za izradu novih nacrta Pravilnika kroz rad Povjerenstva u kojem sudjeluje HUP 

Sjednice Povjerenstva 19.05., 03. 06. i 13.07. u Ministarstvu. 

 

10. srpnja 2015. HUP-Koordinacija za medicinske proizvode nije suglasna sa predloženim rješenjima Min zdravlja 

u dostavljenim nacrtima Pravilnika jer smatramo da postoji cijeli niz nedorečenosti i nelogičnosti. Prijedlog da se 

dostavi svoje viđenje Pravilnika. 

  

07. listopada 2015. na održanom Povjerenstvu u Min zdravlja ukazujemo i na sljedeće pravno mišljenje koje smo 

provjerili sa našom pravnom službom. Naime, trenutno važeći Zakon o medicinskim proizvodima (NN 76/13) u 

članku 56. propisuje samo obvezu ministra za donošenje Pravilnika kojima će se odrediti mjerila za stavljanje 

medicinskih proizvoda na liste medicinskih proizvoda i mjerila za određivanje cijena medicinskih proizvoda. U 

svojem tekstu ne spominje nikakve upute ili smjernice u pogledu samog sadržaja istih pa time niti ograničenja već 

iz samog naziva Pravilnika jasno je što bi isti trebao regulirati. 

Također iz uvida u trenutno važeći Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala (NN 

29/12) mišljenja smo da je isti dosta detaljan i da mu je zadatak da se na predmetnom tržištu točno zna na koji 

način će se za predmetne proizvode utvrđivati cijene. S obzirom na tu svrhu Pravilnika smatramo da nema zapreka 

da se u istom još više detaljiziraju ili podjele određene skupine proizvoda. 

16. listopada 2015. dostava Ministarstvu zdravlju – novi Pravilnici, a nastavno na sjednicu 7.10. dostavljena naša 

moguća rješenja sukladno dogovoru 

 

20. listopada 2015. upućen zahtjev HZZO za sastanak grupe inkontinencije – žurno zbog dovođenja u opasnosti 

sigurnost opskrbe inkontinentnih osiguranika 

 

21.listopada 2015. prezentacija projekta ePomagala 

 

Tijekom studenog i prosinca – dogovori za medijske aktivnosti – problematika tržišta med. proizvoda  

 

17. prosinca 2015. KOMENTAR HUP-a ZA TOČKU DNEVNOG REDA BR. 1. UV HZZO – upozorili opet na eroziju 

cijena i rizik za ugrožavanje stabilnosti tržišta, nužna izrada novih pravilnika za uvođenjem zaštitnog mehanizmaS 

obzirom da je 01.01.2016. ponovo došlo do usklađivanje cijena (“čitaj snižavanja“), za proizvode koji se nalaze na 

popisu pomagala HZZO-a, a nastavno na pozive mnogih članova, kako se mnogi proizvodi ne mogu financijski 

uklopiti u cjenik HZZO-a, pozivam Vas da : 

         Hitno dostavite proizvode koji su u nabavi skuplji nego u prodaji 

         Popis proizvoda za koji postoji mogućnost da ih ne možete isporučivati 
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         Popis proizvoda za koje postoji mogućnost da ih želite skinuti sa popisa pomagala (neke tvrtke 

su najavile brisanje sa popisa s obzirom da nabavna cijena veća od prodajne) 

Sve gore navedeno potrebno je kako bi obavijestili HZZO-a da snižavanje cijena nije put prema stabilnoj i 

sigurnoj  opskrbi pacijenata te da će doći do poremećaja u opskrbi istih. 

 

2016.g. 

 

siječanj 2016. upit za HZZO vezano uz dostavu podataka prometa manje od 10.000 kuna, a 09. ožujka HZZO 

odgovara da ne može dostaviti tražene podatke 

 

05. veljače 2016. upućen dopis HUP-a prema novom ministru Nakiću 

 

u veljači 2016. putem e-maila – kontakt HUP i min zdravlja vezan uz Pravilnike i povjerenstvo – kontakt gđa Golubić 

koja kaže da moli za strpljenje  

 

ožujak 2016. članovi se uključuju sa komentarima vezano uz Tablica šifrarnika koju smo zaprimili od HZZO-a 

 

07. ožujka u HZZO-u održan sastanak predsjedništvo Koordinacije sa predstavnicima  HZZO-a predstavnici  Službe 

za medicinske proizvode i lijekove na kojem su obrađene i teme izrade novih Pravilnika  

 

22. travnja 2016. objava u medijima – problematika Pravilnika (članak u Poslovnom dnevniku) 

 

04. svibnja 2016. dopis Koordinacije vezano uz ePomagala – za Dunju Durut info o 13-znamenkastom šifrarnikom 

 

lipanj 2016. sastanak u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja – HUP (S. S. Katić i R. Bešenić) 

 

Dopisi Koordinacije – zatražena mišljenja Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo dijabetesa i Hrvatsko ortopedsko 

društvo 

 

06. srpnja 2016. dopis HZZO na temu individualno izrađena pomagala – sustav epomagala 

 

srpanj 2016.: 

 dopis HUP-a prema HZZO-a (od 28. lipnja) – ažuriranje popisa/formlane izmjene proizvoda 

 odgovor HZZO-a na naš dopis (od 6. srpnja) 

 ponovljeni dopis HUP-a (od 18. srpnja) 

 odgovor HZZO-a (od 26. srpnja) 

 

05. rujna 2016. uspostavljena suradnja Koordinacije HLZ-Hrvatskog društva medicinskih vještaka ZO  

 

02. listopada 2016 – odgovor Agencije za trž. Natjecanje (vezano uz povjerenstva Hzzo-a) 

 

13-15. listopada 2016. Poreč, održan kongres na kojem sudjeluju predstavnici Koordinacije – izlaganje, edukacija, 

prezentacija Koordinacije na otvorenju kongresa, ponuđena suradnja, štandovi… 

 

listopad 2016 - dopis HALMED-u ažuriranje podataka postojećih med.pr. na tržištu RH 
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05. listopada 2016. održana prezetnacija te sastanak članova u HUP-u (prezentacija ePomagala koju je održala 

mr.sc. Dunja Durut-Beslač, dipl.ing. rukovoditeljica službe za nadzor IT sustava iz Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje na temu produkcija ePomagala i akcijske planove vezane za ePomagala u 2017.g.) 

07. studenog 2016. odgovor HALMED-a vezano uz upit Koordinacije 

14. studenog 2016. dopis HZZO vezano uz ID Pravilnika 

17. studenoga 2016. dopis Ministarstvu zdravstva regulacija cijena ortopedskih pomagala sa prilogom kronologije 

vezano uz inicijative koordinacije na temu promjene pravilnika 

24. studenog 2016. – odgovor HZZO- a na dopis Koordinacije  

06. prosinca 2016. sastanak predstavnika HUP-a sa ministrom Kujundžićem – ukazivanje na gorući problem 

nekritične erozije cijena koji se prebacuje od ministra do ministra 

09. prosinca 2016. sastanak u HZZO-u na istu temu, s jasnim smjernicama ministra predstavnicima HZZO-a da se 

riješi problem 

09. prosinca 2016. – upućen dopis za hitnu izmjenu Pravilnika prema ministru Kujundžiću 

21. prosinac 2017. – odgovor ministarstva i odgoda primjene Pravilnika o mjerilima za određivanje cijena 

ortopedskih pomagala, uz najavu izrade novog pravilnika u Q1 2017 

 

2017.g. 

07. veljače dopis prema Ministarstvu da želimo uključiti u izradu Pravilnika 

08. veljače Forum hrvatsko-njemačke suradnje u zdravstvenom sektoru na kojem sudjeluje predsjednik 

Koordinacije sa predstavljanjem rada Koordinacije  

 

 

 

 

 

 


