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PRAVILNIK O MJERILIMA ZA STAVLJANJE LIJEKOVA NA LISTU LIJEKOVA 
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KAO I NAČINU 
UTVRĐIVANJA CIJENA LIJEKOVA KOJE ĆE PLAĆATI ZAVOD TE NAČINU 

IZVJEŠTAVANJA O NJIMA 
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Članak 3. st. 1 toč. 8 i 9 
 
Predlaže se brisati točke 8 i 9 
 
Obrazloženje prijedloga: navedena mjerila su nejasna i netransparentna zbog sljedećih 
razloga: 

• U skladu s Direktivom Vijeća 89/105/EEZ od 21. prosinca 1988. o 
transparentnim mjerilima kojima se utvrđuje određivanje cijena lijekova za 
ljudsku uporabu i njihovo uvrštenje u nacionalne sustave zdravstvenog 
osiguranja, kriteriji moraju biti unaprijed poznati, objektivni i provjerljivi. U 
navedenim točkama se ne navodi koji je to potreban broj država članica 
Europske unije u kojima je lijek stavljen u promet i/ili broj država članica 
Europske unije u kojima se lijek financira iz sredstava nacionalnog 
osiguravatelja  koji je potreban kao mjerilo za stavljanje lijeka na listu HZZO-a. 
Stoga proizlazi da je taj broj proizvoljan. 

• Pojedini lijek i njegov status u svakoj od država članica Europske unije se ne 
može sagledati izdvojeno od svih mogućnosti koje pojedini zdravstveni sustavi 
unutar Europske unije nudi svojim osiguranicima. S tim u vezi, izdvajanje 
pojedinog lijeka iz konteksta ukupnog standarda skrbi za određenu bolest/ 
indikaciju predstavalja nejasno i netransparentno mjerilo. 

 
 

Članak 4.  
 
Predlaže se dopuniti članak 4 (dopuna označena podvučenim tekstom), tako da 
odredba glasi: 
 
Pri ocjeni važnosti lijeka s javnozdravstvenog stajališta iz članka 3. točke 1. ovoga 
Pravilnika razmatrat će se prioritetni zadaci koje propisuje Ministarstvo zdravstva s ciljem 
provedbe nacionalnih zdravstvenih strategija, programa i projekata.   
 
Obrazloženje prijedloga: Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. je krovni 
dokument koji utvrđuje kontekst, viziju, prioritete, ciljeve i ključne mjere u zdravstvu 
Republike Hrvatske u navedenom razdoblju. Strategija čini osnovu za donošenje politika 
i odluka u zdravstvu, uključujući i odluke o raspodjeli proračunskih sredstava u sektoru 
zdravstva.  Kao takva, ona čini osnovu za izradu novih te vrednovanje i reviziju 
postojećih planskih i operativnih dokumenata koji razrađuju razvojne mjere i konkretne 
aktivnosti u pojedinim segmentima zdravstva. 
 
 
Članak 5. st. 2 

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10115


Predlaže se brisati riječ “iznimno” i dopuniti članak 5 stavak 2 (dopuna označena 
podvučenim tekstom), tako da odredba glasi: 

 
(2) Pri ocjeni terapijske vrijednosti lijeka, razmotrit će se i razina preporuka (brisati: 
hrvatskih) kliničkih smjernica (brisati: iznimno) (hrvatskih, europskih ili američkih) 
temeljenih na dokazima: 
 
Obrazloženje prijedloga: Farmakološki pristup liječenju pojedinih bolesti preporučen u 
kliničkim smjernicama hrvatskih stručnih društava uglavnom proizlazi iz predloška 
europskih i/ ili američkih smjernica. Osim toga, dokazi o učinkovitosti novih lijekova, te 
nove spoznaje o učinkovitosti i sigurnosti primjene već dostupnih lijekova stvaraju 
potrebu za obnovom postojećih smjernica za farmakološko liječenje pojedinih bolesti. 
Stoga, gledajući iz aspekta koristi za pacijenta, najveći značaj imaju one smjernice koje 
ažurno obnavljaju svoje preporuke te je tako opravdano sve navedene smjernice 
ravnopravno uzeti u obzir. 
 
 
Članak 8. st. 1 alineja 1 
 
Predlaže se dopuniti članak 8 stavak 1 alineja 1 (dopuna označena podvučenim 
tekstom), tako da odredba glasi: 
 

− dostupni epidemiološki i drugi podaci o ciljanim skupinama pacijenata (tjelesna 
masa, visina, indeks tjelesne mase, tjelesna površina, i drugo), a ako oni nisu 
dostupni i gdje je primjereno obzirom na indikaciju koristi se prosječna težina 
odraslog bolesnika od 70 kg i/ili tjelesna površina bolesnika od 1,8 m2 

 
Obrazloženje prijedloga: Podaci o prosječnoj težini, visini i slično za odraslog bolesnika 
mogu biti ključni za primjenu pojedinog lijeka, a razlikuju se ovisno o teritoriju i prirodi 
same bolesti te ih nije moguće uopćavati. Kako bi se optimalno i u interesu pacijenta 
procijenila potrebna količina lijeka potrebno je navedeno uskladiti s podacima 
relevantnim za Republiku Hrvatsku kao i za samu dijagnozu i stupanj bolesti. 
 
 

Članak 8. st. 1 alineja 2 
 
Predlaže se izmijeniti i dopuniti članak 8 stavak 1 alineja 2 (dopuna označena 
podvučenim tekstom), tako da odredba glasi: 
 

− preporučeni način doziranja iz Sažetka opisa svojstava lijeka, definirana dnevna 
doza lijeka (u daljnjem tekstu: DDD) ako je to ujedno i uobičajena terapijska doza 
lijeka (brisati: preporučeni način doziranja iz Sažetka opisa svojstava lijeka 
odnosno uobičajena terapijska doza lijeka) 

 
Obrazloženje prijedloga: U skladu s Zakonom o lijekovima (NN br. 76/13, 90/14, 
100/18) Sažetak opisa svojstava lijeka je primarni izvor informacija o načinu i dozi 
lijeka. DDD je tehnička mjerna jedinica koja često ne odražava odobrene doze prema 
indikacijama. 
 
 
Članak 11 st. 1 alineja 2 
 
Predlaže se brisati riječ „neprihvatljivo“, tako da odredba glasi: 



 
− lijeku je predložena (brisati: neprihvatljivo) visoka cijena 

Obrazloženje prijedloga: navedena riječ je u kontekstu neodređena i samim time 
predstavlja netransparentan kriterij za donošenje odluke.   
 
 

Članak 11 st. 1 alineja 3 
 
Predlaže se izmijeniti i dopuniti članak 11 stavak 1 alineja 3 (dopuna označena 
podvučenim tekstom), tako da odredba glasi: 
 

− lijek se primjenjuju za ublažavanje simptoma koji se mogu učinkoviti liječiti 
drugim dostupnim  lijekovima, postupcima i terapijama, a s etičkog stajališta ne 
utječe značajno na kvalitetu života pacijenta (brisati: i s javnozdravstvenog 
stajališta je manje potreban) 

 
Obrazloženje prijedloga: Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 155/09, 
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11 - Uredba, 12/12, 35/12 - odluka Ustavnog suda 
RH, 70/12, 144/12 - Uredba, 82/13, 159/13, 22/14 - odluka Ustavnog suda RH, 154/14, 
70/16 - Uredba) i Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 15/18) 
svaka osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarenja najviše 
moguće razine zdravlja. Ublažavanje simptoma je važan aspekt u zbrinjavanju oboljelih, 
a u nekim stanjima i jedina mogućnost. 
 
 
Članak 11 st. 1 alineja 4 
 
Predlaže se izmijeniti i dopuniti članak 11 stavak 1 alineja 4 (dopuna označena 
podvučenim tekstom), tako da odredba glasi: 
 

- lijek se primjenjuje u stanjima (brisati: koja se mogu regulirati promjenom) kod 
kojih promjena navika i načina života predstavlja standard skrbi 

 
Obrazloženje prijedloga: Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 155/09, 
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11 - Uredba, 12/12, 35/12 - odluka Ustavnog suda 
RH, 70/12, 144/12 - Uredba, 82/13, 159/13, 22/14 - odluka Ustavnog suda RH, 154/14, 
70/16 - Uredba) i Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 15/18) 
svaka osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarenja najviše 
moguće razine zdravlja. 
 
 

Članak 11 st. 1 alineja 5 
 
Predlaže se dopuniti članak 11 stavak 1 alineja 5 (dopuna označena podvučenim 
tekstom), tako da odredba glasi: 
 

- lijek je razvrstan obzirom na način izdavanja kao lijek koji se isključivo izdaje bez 
recepta 

 
 

Članak 19 st. 2 alineja 3 
 
Predlaže se brisati riječ „strogo“, tako da odredba glasi: 



 
- smjernicu po kojoj se lijek propisuje, a koja je (brisati: strogo) definirana od strane 

stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora ili drugog odgovarajućeg stručnog 
društva 

 
Obrazloženje prijedloga: Pristup liječenju pojedinih bolesti preporučen u kliničkim 
smjernicama stručnih društava ne poznaje pojam “stroge” smjernice nego se razina/ 
snaga preporuke temelji na dokazima. Sve preporuke koje su navedene u smjernicama 
predstavljaju samo okvirne smjernice za farmakološki pristup u liječenju pojedine 
bolesti i ne isključuju važnost individualnog pristupa svakom oboljelom pojedincu. 
 
 

Članak 19 st. 2 alineja 4 
 
Predlaže se brisati riječ „strogo“, tako da odredba glasi: 
 

- algoritam liječenja i primjene lijeka u indikaciji u kojoj se lijek predlaže (brisati: 
strogo) je definiran od strane stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora ili 
drugog odgovarajućeg stručnog društva 

 
Obrazloženje prijedloga: Pristup liječenju pojedinih bolesti preporučen u kliničkim 
smjernicama stručnih društava ne poznaje pojam “stroge” smjernice nego se razina/ 
snaga preporuke temelji na dokazima. Sve preporuke koje su navedene u smjernicama 
predstavljaju samo okvirne smjernice za farmakološki pristup u liječenju pojedine 
bolesti i ne isključuju važnost individualnog pristupa svakom oboljelom pojedincu. 
 
 

Članak 19 st. 5  
 
Predlaže se brisati stavak 5 iz članka 19  
 
Obrazloženje prijedloga: navedeni postupak usklađivanja cijena lijekova je nejasan, 
netransparentan, temeljno neispravan gledajući značaj pojedinog lijeka u liječenju i ide 
na štetu pacijenata/ osiguranika. Činjenica da više lijekova ima “istu indikaciju” ne 
podrazumijeva da su oni međusobno zamjenjivi te nije opravdano usklađivanje cijene na 
način da se  “preračunom cijena obzirom na primjenu i potrebnu količinu lijeka po 
ciklusima i/ili u određenom vremenskom razdoblju utvrdi cijena po obliku za svaki 
lijek”. Unutar istog indikacijskog područja mogu se razlikovati lijekovi po djelatnoj tvari, 
tehnologiji kojom se proizvode (kemijske strukture, biološki lijekovi), mehanizmu 
djelovanja, kliničkoj djelotvornosti, režimu doziranja, dodatnim poželjnim učincima u 
liječenju ili dodatnim ograničenjima (kontraindikacije i interakcije) koja imaju pojedini 
lijekovi te prema profilu sigurnosti primjene i neškodljivost. Stoga usklađivanje cijena 
lijekova uzimajući u obzir navedeni kriterij ugrožava interese pacijenata/ osiguranika 
jer se uz obezvrijeđivanje vrijednosti inovacije ograničava i mogućnost učinkovitijeg i 
kvalitetnijeg liječenja. Uz to, navedeni postupak anulira sve ostale kriterije predložene u 
prethodnim stavcima članka 19, a odnose se na preporuke navedene u smjernicama, 
dokaze prikupljene kliničkim ispitivanjima, kao i druga saznanja o dodatnim poželjnim 
učincima u liječenju bolesnika ili dodatna ograničenja koja imaju pojedini lijekovi. 
 
 

Članak 19 st. 7  
 
Predlaže se brisati stavak 7 iz članka 19  



 
Obrazloženje prijedloga: navedeni stavak je direktno vezan na stavak 5 koji je predložen 
za brisanje. 
 
 
Članak 24 st. 2  
 
Predlaže se dopuniti stavak 2 iz članka 24 (dopuna označena podvučenim tekstom), 
tako da odredba glasi: 
 
(2) Povjerenstvo ima devet stalnih članova. Upravno vijeće Zavoda može po potrebi 
imenovati i pridružene članove te uključiti predstavnika pacijenata. 
 
Obrazloženje prijedloga: navedeni prijedlog odredbe je važan zbog sljedećih razloga: 

• Deklarirana vizija Ministarstva zdravstva u Republici Hrvatskoj oboljelima daje 
središnju i aktivnu ulogu, a neki od glavnih ciljeva rada Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje podrazumijevaju unaprjeđivanje prava pacijenata i 
uključivanje njihovih predstavnika u odlučivanje o ulaganju resursa.  

• Sustavno izbacivanje predstavnika pacijenata iz tijela koja su važna za donošenje 
i provedbu strateških odluka unutar zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj 
neminovno dovodi do otežane komunikacije i izgradnje nepovjerenja.   

• Pogled iz “perspektive pacijenta” nužan je prilikom donošenja strateških odluka 
kako bi se zaštitili interesi i prava oboljelih te kako bi se ravnopravno podijelila 
odgovornost za unaprijeđenje zdravstvenog sustava. 

• Podizanje kvalitete i učinkovitosti zdravstvenog sustava temeljeno na 
razumijevanju svih problema, akcija i strategija od strane svih sudionika može 
smanjiti negativne učinke bolesti na društvo. 

 
  

Članak 32 st. 2  
 
Predlaže se brisati broj “90%” i dopuniti stavak 2 iz članka 32 brojem “100%” 
(dopuna označena podvučenim tekstom), tako da odredba glasi: 
 
(2) Cijena lijeka za lijek koji sadrži potpuno novu djelatnu tvar, a na listi lijekova Zavoda 
ima uvrštenih usporednih lijekova s istim ili sličnim farmakološko-terapijskim svojstvima 
(4. razina ATK klasifikacije lijekova), ne smije biti viša od (brisati: 90%) 100% cijene 
usporednog lijeka koju plaća Zavod. 
 
Obrazloženje prijedloga: Pristup po kojem cijena inovativnog lijeka koji bi trebao doći na 
listu lijekova Zavoda mora biti 10% niža od cijene usporednog, u listu već uključenog 
lijeka u istoj ili sličnoj farmakološko-terapijskoj skupini (4. razina ATK klasifikacije 
lijekova) nije opravdan s aspekta interesa pacijenata/ osiguranika. Time se, kroz 
uvođenje i/ ili povećanje doplate koja je neprihvatljiva za većinu pacijenata, ograničava 
primjena inovativnih lijekova. Ujedno se zanemaruje vrijednost lijeka za pacijenta i 
dobrobit povezana sa ishodima liječenja te ograničava individualni pristup u liječenju. 
Posljedično, narušava se temeljno pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost 
ostvarenja najviše moguće razine zdravlja. 
Gledajući s aspekta zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, navedeni pristup 
favorizira kratkoročnu usmjerenost na samo jedan segment troškova (troškovi lijekova, 
bez ostalih troškova zdravstvene zaštite i liječenja općenito) umjesto dugoročne 
usmjerenosti na ishode liječenja. Na taj način se nastavlja uobičajena praksa kojom se 
troškovi za lijekove gledaju odvojeno od sveukupnih troškova liječenja, umjesto da se 



oboljelog i njegove potrebe za zdravstvenom zaštitom kao i troškove prati u tom smislu 
kroz cijeli zdravstveni sustav. 
 
 

Članak 32 st. 3  
 
Predlaže se brisati stavak 3 iz članka 32  
 
Obrazloženje prijedloga: navedeni stavak je direktno vezan na stavak 2 za koji je 
predložena izmjena. 
 
 

Članak 34  
 
Predlaže se brisati cijeli članak 34  
 
Obrazloženje prijedloga: navedene odredbe u članku dovode u pitanje utvrđene odredbe 
u prethodnim člancima (članci 22 – 29, 32) Pravilnika. Uz to na nejasan i temeljno 
neispravan način destimuliraju proširivanje indikacija za lijekove te time rade na štetu 
pacijenata/ osiguranika.  
 
 

Članak 38 st. 3  
 
Predlaže se brisati broj “3” i zamijeniti brojem “4” te dopuniti stavak 3 iz članka 38 
(dopuna označena podvučenim tekstom), tako da odredba glasi: 
 
(3) U referentne skupine mogu se uvrstiti istovrsni lijekovi ili lijekovi podjednakog učinka i 
neškodljivosti uzimajući u obzir (brisati: 3) 4.-5. razinu ATK klasifikacije, a samo iznimno 
3. razinu ATK klasifikacije lijekova za lijekove. 
 
Obrazloženje prijedloga: Razina ATK klasifikacije 3. – 5. uključuje preširoku skupinu 
lijekova i time netransparentno uvrštava različite lijekove u istu referentnu skupinu. 
Time se zanemaruje vrijednost lijeka za pacijenta i dobrobit povezana sa ishodima 
liječenja te ograničava individualni pristup u liječenju. Ujedno se, kroz uvođenje i/ ili 
povećanje doplate koja je neprihvatljiva za većinu pacijenata, ograničava primjena 
inovativnih lijekova. Posljedično, narušava se temeljno pravo na zdravstvenu zaštitu i na 
mogućnost ostvarenja najviše moguće razine zdravlja. 
 
 
 


