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Predmet: Ministarstvo zdravstva 

- Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima  
- mišljenje; dostavlja se 
- veza: Vaš dopis, KLASA: 011-02/18-02/23, URBROJ: 534-02-1-1/2-18-12, od 7. 

lipnja 2018. 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 7. lipnja 2018. zahtjev 
Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama 
i dopunama Zakona o lijekovima. 
 
Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic i mr. 
sc. Tatjana Peroković, članovi Vijeća  sa 11. sjednice, održane 11. lipnja 2018. godine, temeljem 
članaka 25. stavka 1. i 30. točke 7. i 31. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, 
br. 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), donijela sljedeće 
 
 
MIŠLJENJE 
 
Agencija nema primjedbi na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
lijekovima. 
 
 
Obrazloženje 
 
Temeljem zahtjeva Ministarstva zdravstva, Agencija je izvršila uvid u Nacrt prijedloga Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima (dalje: Nacrt Zakona) s aspekta propisa o zaštiti 
tržišnog natjecanja. 
 
Agencija svoje mišljenje temelji na činjenici da je riječ o Nacrtu Zakona kojim se uređuje novi 
sustav određivanja cijene lijekova koji se izdaju na recept i koje nositelj odobrenja za stavljanje 
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lijeka u promet namjerava staviti u promet u Republici Hrvatskoj, i to na način da bi Agencija za 
lijekove i medicinske proizvode utvrđivala najvišu dozvoljenu cijenu lijeka, a Hrvatski zavod za 
zdravstveno osiguranje bi mogao, na temelju ugovora sklopljenog između nositelja odobrenja za 
stavljanje lijeka u promet ili veleprodaje, ugovoriti i nižu cijenu od utvrđene najviše dozvoljene 
cijene lijeka prilikom rješavanja o zahtjevu za stavljanje lijeka na listu lijekova Hrvatskog zavoda 
za zdravstveno osiguranje. Nacrtom Zakona predviđeno je također da će Ministar zdravstva 
pravilnikom odrediti način, mjerila, dokumentaciju i postupak određivanja najviše dozvoljene 
cijene lijeka na veliko, i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg 
izračuna cijene lijeka. 
 
U ovom slučaju svakako treba voditi računa i kako postoji javni interes da su cijene lijekova 
nadzirane, a kako bi se osigurao pristup građana zdravstvenoj zaštiti. 
 

 
 

Predsjednik Vijeća 
                                                                                                  za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
 
                                                                                                   Mladen Cerovac, mag. iur. 
 
 


