
Na osnovi članka 18 Pravilnika o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih
pomagala na popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne
novine" broj 138/09. i 43113.) I članka 26 točka 22 Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje ("Narodne novine" broj 18/09., 33/10., 8111, 18/13. i 1114.), Upravno vijeće
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 65. sjednici održanoj 18. lipnja 2014. qodrne
donijelo je

ODLUKU
o neprihvaćanju prijedloga za uvrštenjem pomagala na Popis pomagala Hrvatskog

zavoda za zdravstveno osiguranje

Članak 1.

Ovom Odlukom ne prihvaćaju se prijedloz: pravnih odnosno fizičkih osoba sa
sjedištem u Republici Hrvatskoj koji su nositelji upisa u oćevidruk medrcmskih proizvoda pri
Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (u daljnjem tekstu. Nositelj upisa) za stavljanjem
pomagala na Popis pomagala kao sastavnog dijela Pravilnika o ortopedskim I drugim
pomagalima ("Narodne novine" broj 71/12., 14/12., 23/12., 45/12 .. 69/12., 85/12 .. 92/12.
119/12.,147/12.,21/13 .. 38/13,93/13.,1'19/13, 125113 .. 129/13., 136/13., 141/13. 154/13.,
11/14,12/14.,22/14.,34/14.,45/14.,54/14.159/14.).

Nositelji upisa i popis neprihvaćenih prijedloga IZ stavka 1. ovog ćlanxa navedeni su
u Tabhci koja je sastavni dio ove Odluke.

Ćlanak 2.

Ova Odluka sa priložerum obrazloženjem o neprihvaćanju prijedloga Nositelja upisa
objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Obrazloženje IZ stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke.
Nositelji upisa iz članka 1. ove Odluke mogu nakon Objave Odluke iz stavka 1. ovog

članka, rješavanje spornog pitanja podnijeti arbitraži iz članka 18. stavka 2. Pravilnika o
mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na POPIS pomagala Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje.

Ćlanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 025-04/14-01/169
Ur.broj.338-01-01-14-1
Zagreb. 18. lipnja 2014. godine

Predsjednik
Upravnog vijeca Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim.mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med.



TABLICA UZ ODLUKU
o neprihvaćanju prijedloga za uvrštenjem pomagala na Popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Nositelj upisa u
očevidnik

medicinskih
proizvoda

Pomagalo I Medicinska indikacija
odnosno smjernica

Obrazloženje Zaključak
Povjerenstva za

ortopedska
pomagala Zavoda /

Povjerenstva za
opća medicinsko-

tehnička pomagala
Zavoda

MEDIX-RAY
doo.

-standardna lagana invalidska kolica sa
il! bez pornaknutoq tezista zaštićenog
naziva ..FS955LO . ,FS957LO".
,.FS959LO FS205LO. FS218LO"
,FS903LO prorzvođaća Foshan
Dongfang Medical Equiprnent
Manufactory K!'la

Ne prihvaća se prijedlog trgovačkog društva "Medix-ray" d.o.o
za uvrštenje istovrsnog pomagala u Popis pomagala, standardna
lagana invalidska kolica sa ili bez pomak utog težišta, zaštićenog
naziva ,.F",955LO", "FS957LO" "FS959LO' .. FS2 5LO . "FS218LO".
,.FS903LO·. proizvođača Foshan Dongfang Medical Equipment
Manufactory Kina. koji je zaprimljen 31 prosinca 2013 godine. dopuna
je tražena 19 veljače 2014 godine Prijedlog je razmatran na 6
Sjednici Povjerenstva za ortopedska pomagala Zavoda. kada se
odgađa donošenje rmshenja Povjerenstva kako bi se zaprimila tražena
dopuna dokurnentacue Tražena dopuna dokumentacije nije zaprimljena
u Zavodu

Točka 2
8. sjednica

Povjerenstva za
ortopedska

pomagala Zavoda
od 3. lipnja 2014.

MEDIX-RAY
d.o.o.

-invalidska kolica za privremenu
uporabu zasucenoq naz va FS909",
,FS908AO p-ozvođaća Fashan
Dongfang ledrcal EmJlvnent
Manufactory Kina

Ne prihvaća se prijedlog trgovačkog društva. Medix-ray d.o o
za uvrštenje istovrsnoq pomagala LI POPIS pomagala mvalidska kolica
za prvremenu upor abu zasućenoq naz va FS909 FS908AO
prorzvođaća Foshan Dongfang Medical Ecuipment Manufa tory Kina
kOJI je zaprimljen 31 prosinca 2013 godine dopuna Je tražena 20
veljače 2014. godme Prijedlog je razmatran na 6 sjednici Povjerenstva
za ortopedska pomagala Zavoda kada se odgađa donošenje mišljenja
Povjerenstva kako bi se zapnnula tražena dopuna dokumentacue
Tražer·a dopuna dokumentacije nije zapnrnljena LI Zavodu

Točka 3
8 sjednica

Povjerenstva za
ortopedsk.a

pomagala Zavoda
od 3. lipnja 2014

MED1X-RAY
d 0.0

-standardna Invalidska kolica s lli bez
pomaknutog tezista zastrcenoq naziva
,FS909·'. "FS908AQ proizvođača

Ne prihvaća se prijedlog trgovačkog društva .Med Ix-ray' o.o o
za uvrštenje istovrsnoq pomagala u Popis pomagala. standardna
invalidska kolica s iii bez oornaknutoq tezista zastićenoc naziva

Točka 4.
8 sjednica

Povjerenstva za



Nositelj upisa u Pomagalo I Medicinska indikacija Obrazloženje Zaključakočevidnik odnosno smjernica Povjerenstva zamedicinskih
ortopedskaproizvoda

pomagala Zavoda I
Povjerenstva za

opća medicinsko-
tehnička pomagala

Zavoda
Foshan Dongfang Medical Equipment "FS909". ..FS908AQ", proizvođača Foshan Donqfanq Medical ortopedskaManufactory, Kina Equipment Manufactory. Kina. koji je zaprimljen 31. prosinca 2013. pomagala Zavoda

godine. dopuna je tražena 21. veljače 2014 godine Prijedlog je od 3.lipnja 2014.
razmatran na 6. sjedruc: Povjerenstva za ortopedska pomagala Zavoda,
kada se odgađa donošenje mišljenja Povjerenstva kako bJse zaprimila
tražena dopuna dokumentacije. Tražena dopuna dokumentacije nije
zaprimljena li Zavodu.


