
  
 
 

ZAPISNIK 
 s 25. sjednice Upravnog vijeća 

Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
održane dana 19. rujna 2022. 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), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica 
ravnatelja za organizaciju i opće poslove), Dragomir Budimir, dipl. iur. (pomoćnik ravnatelja za ljudske 
potencijale), 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). 
 
Odsutni: Petar Mas, dr. med. (predsjednik Radničkog vijeća Agencije) 
 
Predsjednik Upravnog vijeća, prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predložio je dnevni red koji je 
jednoglasno prihvaćen.  
 
 
Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  
Zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća održane dana 12. srpnja 2022. godine jednoglasno je usvojen. 
 
 
Ad 2) Usvajanje zapisnika s 23. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  
Zapisnik s 23. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. srpnja 2022. godine jednoglasno je 
usvojen. 
 
 
Ad 3) Usvajanje zapisnika s 24. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  
Zapisnik sa 24. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. kolovoza 2022. godine 
jednoglasno je usvojen. 
 
 
Ad 4) Obavijest o Zaključku Vlade RH o usvajaju Izvješća o izvršenju Poslovnog plana za 2021. 
godinu 

Upravno vijeće je obavješteno kako je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. 
godine donijela Zaključak o prihvaćanju Izvješća Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju 
Poslovnog plana za 2021. godinu koje je Upravno vijeće usvojilo na svojoj 19. sjednici..  

 
 

Ad 5) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022. godine 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 25. sjednici, održanoj dana 19. 
rujna 2022. godine, usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2022. godine. 
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Ad 6) Prijedlozi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeće 

O d l u k e: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 25. sjednici, održanoj dana 19. 
rujna 2022. godine, donijelo:  

a) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 
Agencije za lijekove i medicinske proizvode 

b) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
 
 
Ad 7) Razno 

Upravno vijeće Agencije je na svojoj 25. sjednici, održanoj dana 19. rujna 2022. godine, jednoglasno 
donijelo sljedeću  

O d l u k u: 

kojom se odobrava povećanje troškova školarine u iznosu od 5,000,00 HRK po zaposleniku sukladno Planu 
stručnog usavršavanja za 2022. godinu. 
 

 


