
Prijedlog 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s točkama II. i IV. Odluke o osnivanju 

Povjerenstva za Imunološki zavod, klase: 022-03/17-04/283, urbroja: 50301-27/12-17-2, od 

31. kolovoza 2017. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ 

2018. godine donijela 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

1. Prihvaća se Zaključak Povjerenstva za Imunološki zavod, vezano uz strateško 

partnerstvo za pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu, klase: 011-01/17-02/50, 

urbroja: 534-02-01-2/2-18-38, od 20. ožujka 2018. godine. 

 

2. Zadužuju se Ministarstvo državne imovine, Ministarstvo zdravstva, 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvo financija da, u roku 30 dana 

od dana donošenja ovoga Zaključka, pripreme i predlože Vladi Republike Hrvatske na 

donošenje akte u vezi strateškog partnerstva za pokretanje proizvodnje u Imunološkom 

zavodu između Republike Hrvatske i Grada Zagreba u jednakim vlasničkim omjerima i 

ulaska Grada Zagreba u vlasničku strukturu Imunološkog zavoda d.d. putem dokapitalizacije, 

u skladu sa Zaključkom Povjerenstva za Imunološki zavod. 

 

3. Zadužuje se Ministarstvo državne imovine da, u roku 15 dana od dana 

donošenja ovoga Zaključka, predloži Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o prestanku 

važenja Odluke o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki 

zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod, klase: 022-03/15-

04/326, urbroja: 50301-05/18-15-2, od 30. srpnja 2015. godine. 

 

4.  Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da, u roku 30 dana od dana donošenja 

ovoga Zaključka, predloži Vladi Republike Hrvatske donošenje nacionalnog plana opskrbe 

Republike Hrvatske krvnim derivatima. 

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

 

Zagreb,          

PREDSJEDNIK 

 

 

             mr. sc. Andrej Plenković  
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OBRAZLOŽENJE 

 

Vlada Republike Hrvatske donijela je 31. kolovoza 2017. Odluku o osnivanju Povjerenstva za 

Imunološki zavod KLASA: 022-03/17-04/283, URBROJ: 50301-27/12-17-2, kojom je 

Povjerenstvo za Imunološki zavod (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), zadužila da izradi 

prijedlog za utvrđivanje modela strateškog partnerstva između Vlade Republike Hrvatske i 

Grada Zagreba s ciljem pokretanja proizvodnje u Imunološkom zavodu i utvrdi terminski plan 

aktivnosti i nositelja tih aktivnosti 

 

Nakon razmatranja uvjeta za pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu i mogućnosti 

strateškog partnerstva, Povjerenstvo je predložilo Vladi Republike Hrvatske Model strateškog 

partnerstva s Gradom Zagrebom za pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu d.d., koji 

se nalazi u prilogu Zaključka Povjerenstva KLASE: 011-01/17-02/50, URBROJA: 534-02-

01-2/2-18-38 od 20. ožujka 2018. i o tome je pisanim putem izvijestilo Vladu Republike 

Hrvatske i Gradonačelnika Grada Zagreba, u skladu s točkom IV. Odluke Vlade Republike 

Hrvatske od 31. kolovoza 2017. 

   

Odnosi između Republike Hrvatske i Građa Zagreba u pogledu strateškog partnerstva i ulaska 

Grada Zagreba u vlasničku strukturu trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u jednakim 

vlasničkim omjerima s Republikom Hrvatskom, regulirali bi se na način sadržan u Prijedlogu 

Modela strateškog partnerstva, koji bi bio temelj provedbe i okvir za daljnje reguliranje 

međusobnih odnosa Republike Hrvatske i Grada Zagreba kao strateških partnera u 

Imunološkom zavodu d.d.  

 

Da bi se to postiglo, Povjerenstvo je predložilo da Vlada Republike Hrvatske prihvati ulazak 

Grada Zagreba u strateško partnerstvo s Republikom Hrvatskom i drugim državnim 

imateljima dionica putem dokapitalizacije Imunološkog zavoda d.d. Dokapitalizacija je 

najjednostavniji i najbrži način za ulazak strateškog partnera i pribavljanje financijskih 

sredstava bez kojih je nemoguć nastavak rada i poslovanja trgovačkog društva Imunološki 

zavod d.d. jer bi se na taj način osigurala hitno potrebna sredstva za podmirenje vjerovnika 

trgovačkog društva i provedbu postupaka vezanih uz potrebna ulaganja u postrojenja, opremu 

i druge oblike imovine sa svrhom nastavka proizvodnje na postojećoj lokaciji i pripreme za 

proizvodnju u novoj tvornici.  

 

Na postojećoj lokaciji moguća je proizvodnja virusnih poluproizvoda uz odgovarajuća 

ulaganja, čime bi se omogućilo da trgovačko društvo samo financira svoje troškove do 

izgradnje nove tvornice. Vrijedna proizvodna dokumentacija i provođenje postupaka koji se 

moraju stalno održavati sukladno  Dobroj proizvođačkoj praksi (engl.: Good Manufacturing 

Practice - GMP), znatno bi skratili vrijeme dobivanja proizvodnih dozvola u novoj tvornici. 

Međutim, ističemo kako stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države, sukladno 

članku 2. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17), potencijalno 

predstavlja oblik državne potpore. Davatelj državne potpore dužan je, sukladno člancima 8. i 

9. toga zakona, prijedlog pojedinačne državne potpore dostaviti Ministarstvu financija radi 

eventualne prijave Europskoj komisiji, odnosno radi davanja mišljenja o usklađenosti sadržaja 

prijedloga s pravilima o državnim potporama i smjernicama politike državnih potpora 

Republike Hrvatske.  
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Sve odredbe Modela, izuzev onih koje se odnose na ekskluzivitet i čuvanja povjerljivih 

podataka, neobvezujuće su naravi. Cjeloviti sporazumi i ugovorna dokumentacija će postati 

obvezujući potpisom konačne transakcijske dokumentacije. U slučaju da bilo koja odredba ili 

preuzeta obveza nije provediva nakon što se utvrdi stvarno stanje smatrat će sa da je isti bio 

predložen u dobroj vjeri. 

 

Za nositelja pripreme akata za provedbu točke 2. ovoga Zaključka zadužuju se Ministarstvo 

državne imovine, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i 

Ministarstvo financija. 

 

Povjerenstvo u točki 3. Zaključka predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o 

ukidanju Odluke Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka radi preoblikovanja 

trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva 

Imunološki zavod KLASA: 022-03/15-04/326, URBROJ: 50301-05/18-15-2 od 30. srpnja 

2015. jer ta Odluka do danas nije u cijelosti provedena. Sadašnji model i dualizam postojanja 

dvije pravne osobe, trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. i ustanove Imunološki zavod, 

potrebno je razriješiti, a Povjerenstvo predlaže nastavak proizvodnje u trgovačkom društvu 

Imunološki zavod d.d. Za nositelja izrade prijedloga Odluke zadužuje se Ministarstvo državne 

imovine. 

 

Nadalje, Povjerenstvo u točki 4. Zaključka predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje 

Nacionalnog plana opskrbe Republike Hrvatske krvnim derivatima, a radi osiguranja nastavka 

proizvodnje lijekova iz krvne plazme građana Republike u Imunološkom zavodu d.d. U 

Europskoj uniji, čija smo ravnopravna članica, kontinuirano nedostaju krvni pripravci 

odnosno Europska unija ne pokriva niti 40% svojih potreba za lijekovima iz krvi, a uvozni 

pripravci iz drugih dijelova svijeta predstavljaju potencijalnu opasnost širenja zaraznih 

bolesti, kojih inače u Europi nema (primjerice, ebole te brojnih drugih na koje se službeno krv 

ne testira). Radi toga, Vijeće Europe preporučuje i potiče načelo samodostatnosti odnosno 

dobrovoljnih i neplaćenih donacija krvi, koje su definirane u članku 2. Preporuke Vijeća br. R 

(95) 15, a koje je EU usvojila u Direktivi 2002/98/EU Europskog parlamenta i vijeća od 27. 

siječnja 2003. godine. Osim toga, važno je istaknuti i da je Republika Hrvatska prepoznata po 

kvaliteti transplantacijskog programa, a preduvjet za ostvarivanje ovog programa je 

dostupnost i raspoloživost krvi i krvnih pripravaka, kao i imunoloških lijekova. Za nositelja 

izrade prijedloga Nacionalnog plana opskrbe Republike Hrvatske krvnim derivatima zadužuje 

se Ministarstvo zdravstva. 

 

Partnerstvo s Gradom Zagrebom omogućit će pokretanje proizvodnje s ciljem opstanka 

Imunološkog zavoda i nastavka obavljanja njegove djelatnosti koja je od strateške važnosti za 

Republiku Hrvatsku i zdravlje njezinih građana, pa je Vlada Republike Hrvatske prihvatila 

prijedlog Povjerenstva i zadužila za njegovu provedbu nadležna ministarstva, kao u točkama 

1. do 4. ovoga Zaključka.  

 

 


