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MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
gospodinu
prof. dr. sc. Viliju Berošu, ministru

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Sabine Glasovac, zastupnice u Hrvatskom saboru,
postavljeno u skladu s odredbom članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Na temelju članka 142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, odgovor u pisanom obliku
na postavljeno zastupničko pitanje dostavite u roku od 30 dana od dana kad Vam je pitanje
dostavljeno.
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Zagreb, 9. lipnja 2022. godine
PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet:

Zastupničko pitanje, Godišnja izvješća o MPO aktivnostima

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora,

Sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, molim Vas da ministru
zdravstva Viliju Berošu proslijedite moje zastupničko pitanje, kako slijedi:
Temeljem članka 48. Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji (Narodne novine, broj
86/2012, u daljnjem tekstu: Zakon), ovlaštene zdravstvene ustanove obvezne su Nacionalno
povjerenstvo za medicinski pomognutu oplodnju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
izvješćivati o broju i vrsti obavljenih postupaka medicinski pomognute oplodnje, o njihovoj
uspješnosti te o pohranjenim spolnim stanicama, spolnim tkivima i zamecima.
Ovlaštene zdravstvene ustanove izvješća podnose Povjerenstvu jednom godišnje za
prethodnu kalendarsku godinu i to najkasnije do 15. veljače tekuće godine, a na zahtjev
Povjerenstva i ranije. Vjerujem da sve zdravstvene ustanove svoje zakonske obveze
ispunjavaju na vrijeme kako bi Povjerenstvo moglo ista analizirati, sastaviti godišnja izvješća
o MPO aktivnostima za svaku godinu te ista javno objaviti na mrežnim stranicama
Ministarstva zdravstva.
Nažalost, ono što je uočeno je da se od 2012. godine, od kada je Zakon na snazi,
godišnja izvješća ne objavljuju redovito, a godišnja izvješća za razdoblje od 2012. do 2016.
godine nikada nisu ni objavljena. Ta se praksa neobjavljivanja ponovno nastavlja. Posljednje
objavljeno Godišnje izvješće o MPO aktivnostima je ono za 2019.godinu, koje je objavljeno u
listopadu 2021. godine.
Moje pitanje glasi: Iz kojeg razloga Godišnje izvješće o MPO aktivnostima za 2020. i
2021. godinu nije objavljeno na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva te kada ćete ih
objaviti? Također, molim Vas da mi ovim putem dostavite Godišnje izvješće o MPO
aktivnostima za 2020. godinu te za 2021. godinu.

S poštovanjem,

Sabina Glasovac
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