
  
 
Broj:  31/16 
Zagreb, 26. travnja 2016.  

 
Gospodarsko-socijalno vijeće je na 202. sjednici, održanoj 25. travnja 2016. godine, 

raspravljalo o točci dnevnog reda: „Reforma sustava javnog zdravstva“, te na temelju članka 27. 
stavka 4. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela donosi 
sljedeće 

 
ZAKLJUČKE 

 
1. Vlada Republike Hrvatske podržava prijedlog reforme sustava javnog zdravstva. 

 
2. Hrvatska udruga poslodavaca načelno podržava prijedlog reforme sustava javnog zdravstva. 

 
3. Sindikalne središnjice podržavaju prijedlog reforme sustava javnog zdravstva u dijelu koji se 

odnosi na racionalizaciju i uređenje zdravstvenog sustava.  
 

4. Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Hrvatska udruga 
radničkih sindikata ne podržavaju niti jednu mjeru reforme sustava javnog zdravstva kojom 
se povećavaju cijene zdravstvenih usluga za korisnike. 

 
5. Matica hrvatskih sindikata suzdržana je u odnosu na ostale reformske mjere izložene u 

okviru reforme sustava javnog zdravstva. 
 

6. Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Hrvatska udruga 
radničkih sindikata ostaju pri svom stavu da ne podržavaju Prijedlog pravilnika o mjerilima za 
davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca, 
Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom 
osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona i Prijedlog odluke 
o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja, koji su 
iznijeli na 17. sjednici Povjerenstva za socijalnu politiku i koji je sastavni dio mišljenja 
Povjerenstva. 

 
7. U odnosu na „paket“ zdravstvenih zakona, koji je bio raspravljen na 17. sjednici Povjerenstva 

za socijalnu politiku, socijalni partneri, u skladu s najavom ministra zdravlja, doc. dr. sc. 
Darija Nakića, dr. med., traže žurno uključivanje njihovih predstavnika u radne skupine za 
izradu predmetnih zakona.  

 
8. Hrvatska udruga poslodavaca će se na „paket“ zdravstvenih zakona moći očitovati tek po 

uključivanju njihovih predstavnika u radne skupine za izradu predmetnih zakona.  
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