
 
 

ZAPISNIK 
 sa 129. sjednice Upravnog vijeća 

Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
 

održane dana 01. listopada 2019. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama  
Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb 

 
 

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

                         Pezo, dr. dent. med. spec, članovi Upravnog vijeća Agencije 
 
Ostali prisutni: Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za  pravne, ekonomske, informacijske i       
                         opće poslove) na točkama 1., 2., 3. i 4. prihvaćenoga dnevnog reda 
 
Odsutni:           doc. dr. sc. Srećko Marušić, dr. med. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predložio je dnevni red koji je 
jednoglasno prihvaćen.  
 
 
Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 125. Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 125. sjednice Upravnog vijeća održane dana 16. srpnja 2019. godine jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 126. (elektronske) Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 126. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. srpnja 2019. godine 
jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 3) Usvajanje zapisnika sa 127. (elektronske) Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 127. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. kolovoza 2019. godine 
jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 4) Usvajanje zapisnika sa 128. (elektronske) Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 128. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 27. rujna 2019. godine jednoglasno 
je usvojen. 
 
Ad 5) Otvaranje zaprimljenih prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Agencije 
za lijekove i medicinske proizvode 
 



Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 85/19 od 11. 
rujna 2019. godine i u „Večernjem listu“ dana 11. rujna 2019. godine. Rok za podnošenje prijava je bio 
10 (deset) dana od dana objave natječaja te je rok za prijavu na natječaj istekao dana 23. rujna 2019. 
godine. Upravno vijeće je konstatiralo da su zaprimljene 3 (tri) prijave. 
 
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo  
 
Zaključak 

Pristigle prijave za natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije za lijekove i medicinske proizvode i to: 
zamolbe, životopise i plan i program rada Agencije kandidata će se skenirati i poslati svim članovima 
Upravnog vijeća putem elektroničke pošte. Odsjek za pravne i opće poslove Agencije će dodatno 
provjeriti da li su pristigle prijave pravodobne i potpune. 

Predstavljanje kandidata za ravnatelja/icu Agencije za lijekove i medicinske proizvode održati će se na 
130. sjednici Upravnoga vijeća koja će se održati dana 15. listopada 2019. godine s početkom u 12:00 
sati, a koja će sukladno Poslovniku biti javna.  

Kandidatima će se uputiti pozivi za predstavljanje, raspored predstavljanja biti će po abecednom redu 
prezimena. 

Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja/ice Agencije za lijekove i medicinske proizvode biti će donesena 
nakon predstavljanja kandidata i to tajnim glasovanjem koje će se provesti glasačkim listićima. 

   
 
 


