
 
 
 

ZAPISNIK 
 sa 107. sjednice Upravnog vijeća 

Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
 
 

održane dana 15. svibnja 2018. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama  
Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb 

 
Prisutni:  prim. Stanko Belina, dr.  med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije, Danica  
                         Kramarić, dr. med.,  mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med.  
                         spec. 

 
Ostali prisutni: izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Zrinka Šimundža-Perojević, mr. pharm. 

spec. (pomoćnica ravnatelja za procese), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za 
resurse), Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske 
i opće poslove), Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj Ureda ravnatelja) i Petar Mas, dr. 
med. (predstavnik Radničkog vijeća Agencije) 

 
Odsutni:           doc. dr. sc. Srećko Marušić, dr. med. i Rajka Truban Žulj, 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 105. sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 105. sjednice Upravnog vijeća održane dana 27. ožujka 2018. godine jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2) Usvajanje Zapisnika sa 106. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 106. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 26. travnja 2018. godine jednoglasno 
je usvojen. 
 
Ad 3) Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o radu i Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

Odluku: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 107. sjednici, održanoj dana 15. 
svibnja 2018. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu Agencije za lijekove i 
medicinske proizvode i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih 
mjesta Agencije za lijekove i medicinske proizvode. 
 
Ad 4) Razno 
 

• Sporazum o suradnji i razumijevanju s nizozemskim Odborom za ocjenu lijekove 
Upravno vijeće je obaviješteno o Međunarodnom programu suradnje koji se temelji na bilateralnom 
Sporazumu o suradnji i razumijevanju između nizozemskog Odbora za ocjenu lijekova (The Medicines 
Evaluation Board, MEB) i Agencije za lijekove i medicinske proizvode. 
 

• Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 
Upravno vijeće je obaviješteno o obvezama Agencije tijekom prve polovice 2020. godine, kada će Republika 
Hrvatska predsjedati Vijećem Europske unije.  


