
  
 

 ZAPISNIK 
 sa 11. sjednice Upravnog vijeća 

Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
održane dana 21. prosinca 2021. godine  

 
 

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije, mr. sc. Fedor Dorčić 
dr. med. spec., Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec., Danica Kramarić, dr. med. i mr. sc. Hrvoje 
Pezo, dr. dent. med. spec., članovi Upravnog vijeća 
 
Ostali prisutni: prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica 
Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove) i mr. sc. Željka Davosir Klarić, mr. pharm. 
spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije) 
 
Predsjednik Upravnog vijeća, prim. Stanko Belina, dr. med. spec.,  predložio je dnevni red koji je 
jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća  

Zaključak:  

Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane dana 1. prosinca 2021. godine jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2) Obrazloženje vezano za upit o provedenim GMP inspekcijama u 2020. i 2021. godini 
Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 21. 
prosinca 2021. godine, jednoglasno donijelo sljedeći 

Zaključak: 

da se za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća pripremi dodatno obrazloženo Izvješće o provedenim GMP 
inspekcijama u 2020. i 2021. godini koje će sadržavati dodatne podatke. 
 
Ad 3) Prijedlog suglasnosti ravnatelju Agencije za pokretanje postupka javnih nabava čija 
pojedinačna vrijednost je veća od 500.000,00 kuna 
Upravno vijeće je na svojoj 11. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021. godine jednoglasno je dalo 
suglasnost ravnatelju Agencije za lijekove i medicinske proizvode za raspolaganje sredstvima i sklapanje 
pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost je veća od 500.000,00 kuna te donijelo zaključak da se za 
sljedeću sjednicu Upravnog vijeća pripremi očitovanje u svezi javnih nabava informatičkih roba, radova i 
usluga tijekom 2020. i 2021. godine.  
 
Ad 4) Prijedlog Pravilnika o dodjeli sredstava Agencije  
Upravno vijeće je na svojoj 11. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021. godine jednoglasno donijelo 
sljedeću  

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 21. 
prosinca 2021. godine kojom ne prihvaća donošenje Pravilnika o dodjeli sredstava Agencije na način kako 
je predloženo te da se pripremi opći akt Agencije kojim će se propisati mogućnosti dodjele opreme 
Agencije.  
 
Ad 5) Razno  

Na prijedlog da se razmotri mogućnost sudjelovanja većeg broja predstavnika stručnih službi na 
sjednicama Upravnog vijeća, istaknuto je kako je broj predstavnika Agencije smanjen radi poštivanja 
epidemioloških mjera uslijed pandemije COVID-19. 

 


