
  
 
 

ZAPISNIK 
 sa 123. sjednice Upravnog vijeća 

Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
 

održane dana 28. svibnja 2019. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama  
Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb 

 
 
Prisutni:           prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije,  

            mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., Danica Kramarić, dr. med., doc. dr. sc. Srećko Marušić  
            dr. med. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec., članovi Upravnog vijeća Agencije 

 
Ostali prisutni: izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Zrinka Šimundža-Perojević, mr. pharm. 
                         spec. (pomoćnica ravnatelja za procese), Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj Ureda 

            ravnatelja), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za resurse), Ana Smokvina, 
            dipl. iur. (voditeljica Odsjeka za pravne i opće poslove), Rajka Truban Žulj, mr. pharm. 
            spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije) i Petar Mas, dr. med. , univ. mag. med.  
            (predstavnik Radničkog vijeća) 

                                                 
Predsjednik Upravnog vijeća prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predložio je dnevni red uz jednu dopunu,  
koji je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 120. Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 120. sjednice Upravnog vijeća održane dana 26. ožujka 2019. godine jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 121. elektronske Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 121. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 26. travnja 2019. godine jednoglasno je 
usvojen. 
 
Ad 3) Usvajanje Zapisnika sa 122. izvanredne sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 122. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 3. svibnja 2019. godine je usvojen.  
 
Ad 4) Prijedlog izmjene Cjenika usluga Agencije za lijekove i medicinske proizvode 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 123. sjednici, održanoj dana 28. 
svibnja 2019. godine, donijelo Izmjene Cjenika usluga Agencije za lijekove i medicinske proizvode. 
 
Ad 5) Prijedlog izmjene Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 2019. godinu 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 123. sjednici, održanoj dana 28. 
svibnja 2019. godine, usvojilo Izmjene Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 
2019. godinu. 
 
 



Ad 6) Prijedlog Dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za lijekove i 
medicinske proizvode  

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 123. sjednici, održanoj dana 28. 
svibnja 2019. godine, donijelo Pravilnik o dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 
Agencije za lijekove i medicinske proizvode. 
 
Ad 7) Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu  

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 123. sjednici, održanoj dana 28. 
svibnja 2019. godine, donijelo Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske 
proizvode. 
 
Ad 8) Prijedlog Odluke o sklapanju Aneksa ugovora za zakup poslovnog prostora na lokaciji Sky 
Office  

Upravno vijeće je donijelo  

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 123. sjednici, održanoj dana 28. 
svibnja 2019. godine, donijelo Odluku o sklapanju Aneksa ugovora za zakup poslovnog prostora na lokaciji 
Sky Office. 
 
Ad 9) Razno 

 
• Informacija o implementaciji Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima 

Izmjenama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (VMP), u nadležnosti Agencije je od 1. 
travnja 2019. godine: izdavanje odobrenja za proizvodnju VMP, nadzor dobre proizvođačke prakse VMP, 
izdavanje odobrenja za promet VMP na veliko i nadzor prometa VMP na veliko. Agencija će uputiti dopis 
ministru poljoprivrede s prijedlogom cijena za navedene usluge.  
 

• Informacija o interesu ustanova za ustupanje ICP – MS 

Upravno vijeće Agencije jednoglasno je donijelo sljedeći 

Zaključak: 

daje se suglasnost za pripremu Odluke o donaciji laboratorijske opreme: 8800 Triple Quadrupole ICP-MS, 
proizvođača Agilent. 
 

• Informacija o Nacionalnom planu specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za 
petogodišnje razdoblje 2020-2024 

Ministarstvo zdravstva je Agenciji uputilo dopis u svezi potreba specijalističkog usavršavanja. Agencija 
će predložiti 4 specijalizacije za doktore medicine i magistre farmacije.  
 

• Davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za svibanj 2019. godine  

Upravno vijeće Agencije jednoglasno je donijelo  

Odluku: 

Upravno vijeće Agencije je dalo suglasnost ravnatelju Agencije za isplatu stimulacija za mjesec svibanj 
2019. godine. 
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• Prijedlog Odluke o visini regresa  

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije je donijelo Odluku o isplati regresa za 2019. godinu. 
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	Odluku:
	Upravno vijeće Agencije je dalo suglasnost ravnatelju Agencije za isplatu stimulacija za mjesec svibanj 2019. godine.

