
Tekst koji nije objavljen u trenutku kada je napisan, nego tek nakon prijevrmenih  

izbora: 

“Tvrtka Shire d.o.o. (donedavno Solpharm), koju je Dijana Šucbah 

Mrsić, supruga bivšeg ministra rada i mirovinskog sustava Miranda 
Mrsića, lani prodala multinacionalnoj kompaniji Shire Pharmaceuticals 

Ireland Ltd., još od 2012. Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje 
(HZZO) duguje više od 10,6 milijuna kuna, a taj je dug HZZO u srpnju ove 

godine odlučio riješiti nagodbom. 
Dug nastao od 2010. do 2012. 

Ravnatelj HZZO-a Fedor Dorčić je u dopisu od 29. srpnja pozvao tvrtku 
Shire da se očituje stoji li još kod ponude iz prosinca prošle godine, po 

kojoj bi dugovanje namirili kroz određeni broj godina u lijekovima. Shire 

bi, po dopisu koji Hina posjeduje, HZZO-u kroz idućih 15 godina isporučio 
451 bočicu lijeka Replagal, a kroz šest godina 13 bočica lijeka Elaprase, 

ukupne vrijednosti 6.338.000 kuna. 
HZZO im je dao 15 dana da se očituju na dopis, uz napomenu da će u 

protivnom pred nadležnim tijelom pokrenuti postupak u svrhu naplate 
ukupnog duga koji, kako se navodi u dopisu, iznosi 10.621.026 kuna. 

U HZZO-u potvrđuju kako je riječ o dugu nastalom u razdoblju od 2010. 

do 2012., na temelju ugovorenog “payback modela”. HZZO, naime, na 
godišnjoj razini procjenjuje kolike će količine nekog lijeka biti potrebne 

pacijentima u Hrvatskoj, a nositelji odobrenja za lijek se ugovorom 

obvezuju da će, pokaže li se da je lijek potreban većem broju pacijenata, 
povećanu količinu osigurati o vlastitom trošku. Riječ je o praksi 

uobičajenoj i u drugim zemljama, kojom nacionalni zavodi štite vlastiti 
proračun. 

U ovom slučaju radi se o lijekovima za rijetke bolesti uvrštenima na 

HZZO-ov popis posebno skupih lijekova. Riječ je o tri lijeka proizvođača 
tvrtke Shire HGT, čiji je nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u 

promet u Hrvatskoj u trenutku stavljanja na listu bila tvrtka Solpharm 
d.o.o., te jednom lijeku proizvođača tvrtke Catalent, čiji je nositelj 

odobrenja također bio Solpharm. U HZZO-u napominju kako od ulaska 

Hrvatske u EU, u srpnju 2013., Solpharm više nije nositelj odobrenja za te 
lijekove. 

U tijeku pregovori o načinu podmirenja duga 

Hini su potvrdili kako je u internoj kontroli ustanovljeno da Shire nije 
vratio dug prema HZZO-u te kako su u tijeku pregovori s tom tvrtkom o 

načinu podmirenja duga. “Dug je nastao za ugovorno razdoblje 2010.-
2012. godine. Postupak još nije gotov pa ne možemo znati na koji način 

će dogovor biti postignut. U krajnjem slučaju, ako se ne postigne dogovor, 
HZZO će pokrenuti postupak radi naplate duga pred nadležnim 

institucijama”, stoji u odgovoru HZZO-a. 

 


