
ZAPISNIK 
 sa 17. sjednice Upravnog vijeća 

Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
održane dana 29. ožujka 2022. godine  

 
 

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije te članovi Upravnog 
vijeća mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., Danica Kramarić, dr. med., mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.dent.spec., 
(prisutan od točke 4. dnevnog reda), Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec. (prisutna od točke 7. 
dnevnog reda)  
 
Ostali prisutni: prof.dr.sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Dragomir Budimir, dipl.iur. (pomoćnik 
ravnatelja za ljudske potencijale), Andrea Došlić, dipl.oec. (pomoćnica ravnatelja za organizaciju i opće 
poslove), Rajka Truban Žulj, mr.pharm., spec., (pomoćnica ravnatelja za procese), Suzana Oštarčević, 
mr.pharm. (voditeljica Odjela za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda), Martina Bencetić 
Marijanović, mag.ing.bioproc., univ.mag. pharm. (voditeljica Odsjeka za inspekcijske poslove), Andreja 
Smolčić dipl.iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove), mr.sc. Željka 
Davosir Klarić, mr.pharm.spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije) i Petar Mas, dr. med. (predsjednik 
Radničkog vijeća)  
 
Predsjednik Upravnog vijeća, prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predložio je dnevni red koji je 
jednoglasno je prihvaćen. 
 
 
Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća  

Zaključak:  

Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća održane dana 22. veljače 2022 godine jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 16. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 16. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. veljače 2022. godine jednoglasno 
je usvojen. 
 
Ad 3) Prijedlozi Pravilnika o dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 
Agencije i Pravilnika o dopunama Pravilnika o radu Agencije  

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 29. 
ožujka 2022. godine donijelo Pravilnik o dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 
Agencije za lijekove i medicinske proizvode i Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu Agencije za lijekove 
i medicinske proizvode. 
 
Ad 4) Prijedlog izmjene i dopune Poslovnog plana za 2022. godinu i prijedlog Odluke o promjeni 
visine osnovice za izračun plaće za 2022. godinu  

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 29. 
ožujka 2022. godine donijelo izmjene i dopune Poslovnog plana za 2022. godinu i Odluku o promjeni 
visine osnovice za izračun plaće za 2022. godinu.  
 
Ad 5) Prijedlog suglasnosti ravnatelju Agencije za pokretanje postupka javne nabave čija 
pojedinačna vrijednost je veća od 500.000,00 kuna 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 
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O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 29. 
ožujka 2022. godine dalo suglasnosti ravnatelju Agencije za pokretanje postupka javne nabave čija 
pojedinačna vrijednost je veća od 500.000,00 kuna. 
 
Ad 6) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
za sklapanje Aneksa (dodatka) i Ugovora o zakupu poslovnog prostora, skladišnog prostora i 
parkirališnog prostora 
Upravno vijeće je na svojoj 17. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. godine jednoglasno donijelo 
sljedeću  

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 29. 
ožujka 2022. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za lijekove i medicinske 
proizvode za sklapanje Aneksa (dodatka) Ugovora o zakupu poslovnog prostora, skladišnog prostora i 
parkirališnog prostora i Aneksa (dodatka) Ugovora o podmirivanju troškova zajedničke potrošnje za 
dodatni predmet zakupa. 
 
Ad 7) Odluke o visini uskrsnice za 2022. godinu 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću 

O d l u k u: 
Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 17. sjednici održanoj dana 29. 
ožujka 2022. godine donijelo Odluku o visini Uskrsnice za 2022. godinu. 
 
Ad 8) Zamolba za davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za ožujak 2022. 
godine 

Upravno vijeće je na svojoj 17. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. godine jednoglasno donijelo 
sljedeću  

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 29. 
ožujka 2022. godine dalo suglasnost za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za ožujak 2022. 
godine. 
 
Ad 9) Razno  

Za navedenu točku dnevnoga reda nema prijedloga, odnosno teme za raspravu. 
 
Ad 10) Obrazloženje o provedenim GMP inspekcijama u 2020. i 2021. godini 
Upravno vijeće je naglasilo kako su prezentirani kriteriji za rješavanje zaprimljenih zahtjeva za provođenje 
inspekcija, odnosno upita u svezi istih jako dobro razrađeni te da zaprimljene zahtjeve Odsjek za 
inspekcijske poslove rješava sukladno istima. 
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