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PREDMET:  HUP-Koordinacija za medicinske proizvode,  

         informacija o aktivnostima, dostavlja se 
 
 
Poštovani/Poštovana 

nastavno na upite veledrogerija, a vezano uz eroziju cijena ortopedskih i drugih pomagala 

koja se nalaze na Popisu pomagala HZZO-a  i posljedične promjene u uvjetima poslovanja 

od strane ugovornih isporučitelja, kao i stalnih upita od strane udruga pacijenata, ovim 

putem želimo Vas obavijestiti o koracima poduzetim od strane HUP– Koordinacije za 

medicinske proizvode, a sa ciljem osiguranja stabilnosti tržišta, kako iz perspektive kvalitete 

proizvoda i usluga tako i iz perspektive redovitosti opskrbe korisnika naših proizvoda. 

 HUP-Koordinacija za medicinske proizvode okuplja članove Hrvatske udruge poslodavaca 

koji se bave djelatnošću proizvodnje, distribucije i/ili prodaje medicinskih proizvoda te 

djeluje od 2006. godine. 

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci imali smo nekoliko sastanaka s ministrom Vargom, 

njegovom pomoćnicom dr. Cimerom, dr. Laušin ispred HZZO-a i njihovim suradnicima. Na 

tim razgovorima raspravljali smo o problemu primjene Pravilnika o mjerilima o određivanju 

cijena ortopedskih i drugih pomagala koji dovodi do erozije cijene od strane ponuditelja koji 

ponekad nemaju dokazanu poslovnu sposobnost niti u nastavku uspijevaju dokazati 

kvalitetu ponude na našem tržištu, štoviše ponekad se s određenim proizvodima u 

potpunosti povuku ostavljajući one koji s tim proizvodom posluju kvalitetno na našem tržištu 

u situaciji da za sve manje novaca osiguravaju očekivanu kvalitetu od strane pacijenata i 

HZZO-a.  

Moramo iskazati iskreno zadovoljstvo što smo, gore navedenim čelnim ljudima, u 

Ministarstvu zdravlja i HZZO-u naišli na razumijevanje, jer su i sami uočili nelogičnost 

postojećeg Pravilnika. 



 

Obavijestili su nas o namjeri izrade novih Pravilnika vezanih uz ortopedska pomagala, koji 

će u obzir uzeti navedene parametre, jer je cilj HZZO-a osigurati prikladnu i provjerenu 

kvalitetu uz prihvatljive cijene. Slažemo se da bi trebalo omogućiti novim kvalitetnim 

proizvođačima dolazak na Popis pomagala i time ih učiniti dostupnim hrvatskim 

osiguranicima, međutim promjena cijena na niže je moguća tek u trenutku kada se pokaže 

da je kvalitetno poslovanje uz niže cijene realnost. Ponudili smo, kao Udruga koja 

objedinjuje 60 tvrtki koje posluju s medicinskim proizvodima u RH, svoje znanje, iskustvo i 

sudjelovanje u izradi novih Pravilnika te smo naše prijedloge Pravilnika o mjerilima za 

određivanje cijena i Pravilnika o mjerilima za uvrštenje pomagala na Popis pomagala 

HZZO-a već i poslali. U tijeku je priprema Prijedloga Pravilnika o ortopedskim pomagalima. 

Također smo razgovarali o mogućnostima uvrštenja dodatnog člana u Povjerenstvima 

HZZO-a  (za ortopedska pomagala HZZO-a i za opća medicinsko tehnička pomagala), 

predstavnika ugovornih isporučitelja, čija bi uloga bila savjetodavne prirode i omogućila 

doprinos u području odluka Povjerenstva vezanih uz poslovanje medicinskim proizvodima.  

Kao interventnu mjeru, do donošenja novih Pravilnika, predložili smo stavljanje van snage 

točke 3. članka 11. Pravilnika o određivanju cijena ortopedskih pomagala, što je na 

sastanku održanom u HZZO-u s dr. Laušin kao predstavnicom HZZO-a odgovornom za 

medicinske proizvode, podržano, jednako kao što je konceptualno podržano i od strane 

samog ministra te njegove pomoćnice dr. Cimere.  

Sasvim je sigurno da je nakon tri godine značajnog i nekritičnog rezanja cijena pod hitno 

potrebno zaustaviti takav trend, jer će u suprotnom doći do ozbiljnih poteškoća u održanju 

stabilne opskrbe opskrbe, koje bi sasvim sigurno izmijenile i strukturu i ponudu proizvoda, 

proizvođača, kao i ugovornih isporučitelja. 

Vjerujemo kako zajedničkim snagama možemo urediti sustav koji će omogućiti stabilno 

poslovanje za tvrtke ugovorne isporučitelje i veledrogerije, kvalitetne proizvode i usluge za 

pacijente korisnike pomagala te jedan dinamičan sustav koji će osigurati dolazak novih 

kvalitetnih proizvoda i proizvođača na tržište, uz regulaciju cijena sukladno tržišnoj ponudi. 

Vaša bi nam podrška pomogla u navedenom te ukoliko imate dodatnih prijedloga, opaski, 

komentara budite slobodni poslati nam ih u HUP. 

 
S poštovanjem, 
 
predsjedništvo HUP-Koordinacije za medicinske proizvode 
 
 
Boris Budan, predsjednik 
Renata Bešenić, dopredsjednica 
Ozren Ćosić, dopredsjednik 


