
 

 

 

 

 

 

MINISTARSTVO TURIZMA 

Gari Cappelli, ministar turizma 

 

U Zagrebu, 16. ožujka 2020. 

PREDMET: Kriteriji za definiranje statusa „ugroženog gospodarstvenika uslijed djelovanja 

zaraze novim virusom COVID – 19 (koronavirus)  

- prijedlozi HUP-Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za 

zdravstvenu skrb, dostavljaju se  

 

Poštovani ministre Cappelli, 

nastavno na vaš poziv za dostavljanje kriterija za definiranje statusa „ugroženog 

gospodarstvenika uslijed djelovanja zaraze novim virusom COVID – 19 (koronavirus) u ime 

članova HUP-Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb 

stava smo kako je usporedba prihoda 2019. u odnosu na 2020. za periode od veljače na 

dalje najbolji kriterij.  

Također predlažemo i  mjere: 

1.     Odgađanje plaćanja predujma poreza na dobit. 

2.     Obustavu plaćanja doprinosa iz plaće i na plaću u periodu od najmanje tri mjeseca (uz 

opciju produžetka na sljedeća tri mjeseca, ukoliko bude potrebe). 

3.     Isplaćivati potporu za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za 

broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme. 

4.     Financirati određeni % iznosa plaće radnika. 

5.     Reprogramiranje kreditnih obveza ili moratorij na sve koji imaju neka kreditna 

zaduženja 

6.     Ubrzati postupak oko dodjele bespovratnih sredstava koji su vezani za EU projekte. 

 

 



 

HUP-Udruga privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb neovisno 

o djelatnostima bave se zdravstvenim turizmom i izuzetno su pogođeni koronavirusom.  

Među prvim su pogođenim djelatnostima, obzirom da im je već početkom ožujka izdana 

preporuka da odgode pružanje usluga osobama koje dolaze iz zahvaćenih područja kako bi 

se spriječio rizik mogućeg širenja COVID-19 bolesti uzrokovane novim koronavirusom. 

Napominjemo kako se radi o velikim sustavima koji zapošljavaju visokoobrazovani kadar 

koji je u RH i sada već deficitaran i potrebno ih je zadržati u sustavu. 

Za sve daljnje informacije smo vam na raspolaganju. 

S poštovanjem, 

 

                                        

Davor Majetić, glavni direktor Jadranka Primorac, predsjednica Udruge 

 

 

Na znanje: 

Ministarstvo financija, Zdravko Marić, ministar 

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Darko Horvat, ministar 

Ministarstvo zdravstva, Vili Beroš, ministar 

 


