LMED
Agenciia za lijekove i
modicinske proizvode

Na temelju odredbe ilanka 8. Pravilnika o ovlastima. ztdatama, sastavu i radu Povjerenstva za lijekove
Agencije za lijekove i medicinske proizvode (u daljnjem tekstu: Pravilnik Povjerenstva), Povjerenstvo za
lijekove Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 349. sjednici odr2anoj dana I 8.08.2020.
godine donijelo

POSLOVNIK
o radu Povjerenstva za lijekove

Agencije za lijekove i medicinske proizvode

OPCE ODRf,DBf,

ilanak l.
Ovim Poslovnikom Povjerenstva za lijekove Agencije za lijekove i medicinske proizvode (u
daljnjem tekstu: Povjerenswo) ureduje se nadin rada i odludivanja, prava, duZnosti iobveze dlanova
Povjerenswa te druga pitanja od znataja za rad Povjerenstva.

ilanak

2.

Odredbe Poslovnika obveme su za sve dlanove Povjerenstva kao

iza druge osobe koje sudjeluju

u

njegovom radu.

ilanak

3.

O pravilnoj primjeni Poslovnika brine se predsjednik Povjerenstva.

O

eventualnim povredama odredbi Poslovnika dlanovi Povjerenstva duZni

su

obavijestiti

predsjednika Povjerenswa.

NA.IN RADA I ODLUdIVANJA
Clenek 4.
Povjerenstvo radi na sjednicama.
putem (telekonferencijski).

U izvanrednim okolnostima sjednica

se moZe odr2ati virtualnim

Predsjednik Povjerenstva saziva sjednice Povjerenstva i predlaZe njihov dnevni red.
Saziv Povjerenstva (stalni ili pro5ireni), te dokumentacija koja je potrebna za razmatranje pojedinih
todaka dnevnog reda, propisuju se standardnim operativnim postupcima Agencije za lijekove i medicinske
proizvode (u daljnjem tekstu: Agencija).

Predsjednik Povjerenstva u skladu sa standardnim operativnim postupcima Agencije odluduje o
sazivu Povjerenswa za pojedinu sjednicu, o izboru vanjskog suradnika/vanjskih suradnika za pojedini
predmet, ukoliko je potrebno.
Radom Povjerenswa rukovodi predsjednik Povjerenswa. a u sludaju njegove sprijedenosti. radom
Povjerenstva rukovodi zamjenik predsjednika - voditelj Odjela za odobravanje lijekova.

dtanak 5.
Povjerenstvo javnim glasovanjem donosi zakljudke natpolovidnom vedinom ukupnog broja glasova
Agencija za lUekove imedicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, '10000 zagreb, Hrvatska, olB: 37926884937
Tel: +385 1 4884 100, Fax: +385 1 4884'l'10, e-mail: halmed@halmed.hr, www.halmed.hr

dlanova stalnog saziva Povjerenstva prisutnih na sjednici.
Pravo glasa imaju predsjednik Povjerenstva i dlanovi stalnog saziva Povjerenstva

ilanak

6.

Ako predsjednik PovjerensNa na sjednicu Povjerenstva pozove zaposlenika Agencije i/ili vanjskog
suradnika Agencije sukladno standardnim operativnim postupcima Agencije, isti prisustvuje sjednici samo
tijekom razmatranja predmeta za kojije pozvan, te ima pravo izno5enja miStjenja i prijedloga, bez prava
sudjelovania donoienju zakljudka i glasovanju.

tlanak

7.

Predsjednik Povjerenstva moZe na sjednicu pozvati predstavnike podnositelja zahtjeva kako bi se
dodatno raz.iasnili odgovori na pitanja postavljena tijekom ocjene predmeta. Predstavnici podnositelja
prisuswuju s.iednici tijekom rasprave o predmetu za koje su pozvani i imaju pravo sudjelovanja u raspravi,
a nemaju pravo prisustvovati pri donoSenju zakljudka iglasovanju.

PRAVA, DUZNOSTI I OBVEZE tI-.IXOVA POV"TTR.ENSTVA
dlanak 8.
Svi dlanovi Povjerenstva, vanjski suradnici Agencije
prisustvovati sjednici za koju su primili poziv.

ili

pozvani zaposlenici Agencije duZni su

U sludaju sprijedenosti prisustvovanja sjednici Povjerenstva pozvani dlan, vanjski suradnik
Agenciie ili zaposlenik Agencije obvezan je pravovremeno obavijestiti predsjednika Povjerenswa.
dlanak 9.
Vanjski suradnik duZan je o predmetu koji mu je predsjednik Povjerenstva dodijelio u rad
pripremiti pisano izuje56e prema zadanom obrascu i naputcima Agencije, na sjednici Povjerenstva cjelovito
izvijestiti o predmetu te dati odgovore na pitanja dlanova idrugih vanjskih suradnika.
Visina naknade za rad i naknade tro5kova vanjskih suradnika propisana
Upravno vije6e Agencije za Iijekove imedicinske proizvode.

tlanak

je odlukom koju

donosi

10.

Sva dokumentacija o lijeku. obavijesti ipodaci koje dlan Povjerenstva i vanjski suradnik sazna u
obavljanju poslova kao itijekom rasprava koje se vode na sjednicama te iznijeta mi5ljenja izakljudkom
doneseni prijedlozi predstavljaju poslovnu tajnu na koju se primjenjuju propisi o zaStiti tajnosti podataka.
Obveza duvanja poslovne tajne iz stavka 1. ovoga dlanka obvezuje dlana Povjerenstva
suradnika inakon prestanka sudjelovanja u radu Povjerenstva.

i

vanjskog

Vanjski suradnici Agencije duZni su prije podetka sudjelovanja rada u Povjerenstvu dati pisanu
izjavu kojom se obvezuju duvati poslovnu tajnu.

SAZIVANJE SJEDNICf,

ilanak I l.
Sjednicu saziva predsjednik Povjerenstva prema unaprijed utvrdenom planu odrZavanja sjednica
Povjerenstva koji se izraduje sukladno standardnim operativnim postupcima Agencije.

Najkasnije 7 dana prije odrZavanja sjednice, dlanovima Povjerenstva, vanjskim suradnicima i
zaposlenicima Agencije koje je predsjednik Povjerenswa pozvao da sudjeluju na sjednici, dostavlja se
pisani poziv s prijedlogom dnevnog reda. Pisani poziv se u pravilu dostavlja elektronidkim putem sukladno

)

standardnim operativnim postupcima Agencije.

Iznimno, sjednica se moZe sazvati po hitnom postupku na prijedlog Ravnatelja

ili

odlukom

Predsjednika Povjerenstva.

tlanak

12.

Dnevni red za sjednicu priprema predsjednik Povjerenstva temeljem zaprimljenih prijedloga
zaposlenika Agencije.

TIJEK SJf,DNICE

ilanak

13.

Sjednicu Povjerenswa otvara predsjednik Povjerenstva te utvrtluje

je ti

na sjednici prisutna

natpolovidna veiina dlanova Po\jerenswa.

Ako na sjednici nije prisutna natpolovidna vedina dlanova Povjerenstva
zamjenika s pravom glasovanja, sjednica se ne moZe odrZati.

ili njihovih punopravnih

Predsjednik Povjerenstva rukovodi sjednicom Povjerenswa te brine o odriavanju reda na sjednici.

Sjednica zapodinje utvrtlivanjem predloienog dnevnog reda kojeg predsjednik Povjerenstva
podnosi dlanovima na razmatranje iusvajanje.

ilanak

14.

Nakon usvajanja dnevnog reda, dlanovi Povjerenstva i vanjski suradnici Agencije obvezni su
izvijestiti predsjednika Povjerenstva o mogu6em sukobu interesa u pogledu pojedine todke dnevnog reda, a
sukladno izjavi iz 6lanka 6. Pravilnika Povjerenstva.

U sludaju sukoba int€resa iz stavka l. ovog dlanka, dlan Povjerenstva i vanjski suradnik koji je
izrazio sukob interesa ne prisustvuje raspravi
upisuje se u Zapisnik sjednice Povjerenstva.

i

glasovanju po predmetnoj todki. lskazani sukob interesa

dlanak
Redoslijedom utvrdenim

u

15.

usvojenom dnevnom redu, nakon usmenog/ih izlaganja temeljem

podnesenog pisanog izvjeS6a od strane izvjestitelja za pojedini predmet
zapodinje rasprava o predmetnoj todki dnevnog reda.

Predsjednik Povjerenstva obvezan

je

opomenuti govornika

koji mu/im je dodijeljen u

rad,

koji se u raspravi o pojedinoj todki

usvojenog dnevnog reda udalji od predmeta rasprave.
Kada je pojedina todka dnevnoga reda o kojoj se vodi rasprava dovoljno razjaSnjena Predsjednik
Povjerenstva zakljuduje raspravu za predmetnu todku dnevnoga reda iako svi prisutni na sjednici nisu
sudjelovali u raspravi.

Ako se tijekom rasprave utvrdi da je prijedlog za pojedinu todku dnevnog reda nepotpun.
Predsjednik moZe odluditi da se rasprava o tom prijedlogu prekine, zatraZi njegova dopuna te da se
rasprava provede na idu6oj sjednici.
dhnak
elanovi Povjerenstva

i

16.

vanjski suradnici Agencije aktivno sudjeluju

u

raspravi

i

donoienju

zakljudaka.

Predsjednik Povjerenswa nakon provedene rasprave za pojedinu todku dnevnog reda formulira
prijedlog zakljudka koji se unosi u Zapisnik.

Nakon formuliranja prijedloga zakljudka prisutni sudionici s pravom glasovanja odituju se o

prijedlogu zakljudka javnim glasovanjem sa.,za" ili,.protiv".

Natpolovidnom ve6inom ukupnog broia glasova prisutnih

s pravom glasovanja prihva6a

se

zakljudak za pojedinu todku dnevnog reda.

U

sludaju jednakog broja glasova ..2a"

i

,,protiv" predmet se uvr5tava u dnevni red slijede6e

sjednice Povjerenstva na ponovnu raspravu.

ilanak

17.

Predsjednik Povjerenstva nakon dono5enja zakljudaka po svim todkama dnevnog reda sjednice
zatvara sjednicu Povjerenstva.

ZAPISNIK SJEDNICE

ilanak

18.

O tijeku sjednice izraduje se Zapisnik sjednice Povjerenstva (u daljnjem tekstu: Zapisnik) koji
mora sadrZavati osnovne podatke o radu sjednice, a obvezno:

-

redni broj sjednice,
datum i mjesto odr2avanjavrijeme podetka sjednice,
ime i prezime predsjedavajuieg,

imena

i

prezimena prisutnih dlanova

i

vanjskih suradnika Agencije pozvanih na sjednicu

s

naznakom vremena prisustvovanja ukoliko ne prisuswuju cijelom tijeku sjednice,

-

-

imena i prezimena odsutnih dlanova i vanjskih suradnika Agencije pozvanih na sjednicu,

ime i prezime drugih osoba prisutnih sjednici,
predlo2en i usvojen dnevni red,

osnovne podatke o svakom predmetu koji je bio raspravljan i nedvosmislen kratak sadrZaj
predmeta (Osnovni podaci: predloZeni naziv lijekalnaziv lijeka, INN naziv ili uobidajeno ime,
velidina ivrsta pakiranja, ATK, broj postupka, zakonska osnova, datum zaprimanja i klasa
predmeta, naziv i adresa proizvotlada lijeka odgovomog za pu5tanje lijeka u promet, naziv i adresa
podnositelja zahtjevalbuduieg nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, ime i prezime
ocjenitelja pregleda urednosti zahtjeva, ime i prezime ocjenitelia farmaceutske, neklinidke i
klinidke dokumentacije i RMP-a, ime i prezime vanjskog suradnika),
nenazodnost raspravi

i

glasovanju dlana Povjerenstva koji

je za pojedini

predmet izjavio sukob

interesa-

-

prijedloge zakljudaka po todkama dnevnog reda ukljuduju6i odredeni nadin i mjesto izdavanja i
nadin propisivanja lijeka te nadina oglaSavanja prema stanovniSwu za bezreceptne lijekove,

-

rezultat glasovanja o pojedinoj todki dnevnog reda, s naznakom dlanova Povjerenstva koji su
glasovali .,protiv",

-

vrijeme avr5etka sjednice.

u sludaju prekida sjednice naveden razlog prekida sjednice i naznaku vremena kada je sjednica
ponovno nastavljena.

tlanak

19.

Tekst Zapisnika se tijekom sastavljanja proj icira kako bi bio vidljiv svim sudionicima sjednice
Povieren stva.

dlanak 20.
Zapisnik nakon sjednice potpisuje Predsjednik Povjerenstva

i

osoba koja

je vodila

Zapisnik
.l

koriStenjem elektronidkog potpisa.

Zapisnik se sljededi radni dan nakon odriane sjednice Povjerenstva dostavlja elektronidkom
po5tom dlanovima Povjerenstua, vanjskim suradnicima Agencije koji su prisuswovali sjednici i ravnatelju
Agencije.

tlanak

21.

Svaki dlan Povjerenstva ima pravo u roku od dva dana od zaprimanja primjerka Zapisnika pisanim
putem elektronidkom po5tom imijeti primjedbe i predloZiti Predsjedniku Povjerenstva izmjene Zapisnika.
Ukoliko primjedbe iprijedlozi nisu tehnidke ili tipografske prirode, o osnovanosti primjedbi i prijedloga
odluduje se na sljededoj sjednici Povjerenstva. Prihva6ena ili odbijena primjedba iprijedlog unosi se u
Zapisnik sjednice koja je u tijeku. Dijelovi Zapisnika na koje u prethodno navedenom roku nisu iznesene
primjedbe, smatraju se usvojenima.

Predsjednik Povjerenstva finalnu verziju Zapisnika donosi stavljanjem dokumenta
,,ODOBRENO" u aplikaciji Nacionalni registar lijekova (NRL) dime se zapisnik trajno pohranjuje.

u

status

PRIJELAZNI I ZAVRSNE ODREDBE
(.lanak22.
Ovaj Poslovnik Povjerenswo je jednoglasno usvojilo na sjednici odrZanoj u Agenciji za lijekove
medicinske proizvode I 8.08.2020. godine.

i

Izmjene idopune Poslovnika donosi Povjerenstvo za lijekove.

ilanak

23.

Stupanjem na snagu ovoga Poslovnika prestaje vaZiti Poslovnik o radu Povjerenstva za lijekove
Agencije za lijekove i medicinske proizvode Klasa: 0l l-01/18-02/05, ur. broj: 381-14/226-18-01 od 27.
studenoga 201 8. godine.

ilanak

24.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj plodi Agencije.

Klasa: 0l I -01/20-02/07
Ur. broj: 38 I - I 4-05 /226-20-0 I

U Zagrebt, 18. kolovoza, 2020. godine
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