
  
 

ZAPISNIK 
 sa 134. sjednice Upravnog vijeća 

Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
 

održane dana 17. prosinca 2019. 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,  

            doc. dr. sc. Srećko Marušić dr. med. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec.,  
            članovi Upravnog vijeća Agencije 

 
Ostali prisutni: izv. 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), Krunoslav Kranjčec, dipl.ing.med.biokem. (predsjednik Stručnog vijeća Agencije)  
                         i Petar Mas, dr. med., univ. mag. med. (predstavnik Radničkog vijeća) 
                                                 
Odsutni:           Danica Kramarić, dr. med., mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., članovi Upravnog vijeća i  
                         Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće  
                         poslove) 
 
Predsjednik Upravnog vijeća prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predložio je dnevni red koji je jednoglasno 
prihvaćen.  
 
Ad 1) Usvajanje Zapisnika sa 132. sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 132. sjednice Upravnog vijeća održane dana 19. studenoga 2019. godine jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 133. elektronske Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 133. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. studenoga 2019. godine jednoglasno 
je usvojen. 
 
Ad 3) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2019. godine 

Upravno vijeće  jednoglasno je donijelo sljedeću  

Odluku: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 134. sjednici održanoj dana 17. 
prosinca 2019. godine jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 01. siječnja 
do 30. rujna 2019. godine.  
 
Ad 4) Prijedlog dopune Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 134. sjednici, održanoj dana 17. 
prosinca 2019. godine, donijelo Dopunu Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode. 
 
Ad 5) Prijedlog izmjene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za lijekove i 
medicinske proizvode 

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 134. sjednici, održanoj dana 17. 
prosinca 2019. godine, donijelo Izmjenu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za 
lijekove i medicinske proizvode.  
 
Ad 6) Prijedlog Izmjene Poslovnog plana za 2020. godinu 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću  

Odluku: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 134. sjednici, održanoj dana 17. 
prosinca 2019. godine jednoglasno usvojilo Izmjenu Poslovnog plana za 2020. godinu. 
 
Ad 7) Prijedlog Odluke o visini nagrade za božićne blagdane (božićnice) za 2019. godinu te Odluke o 
isplati nagrade zaposlenicima za uspješan rad  

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo  

Odluku: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 134. sjednici održanoj dana 17. 
prosinca 2019. godine donijelo 

- Odluku o visini nagrade za božićne blagdane (božićnice) za 2019. godinu te 
- Odluko o isplati nagrade zaposlenicima za uspješan rad. 
 
Ad 8) Razno 

Prof. Tomić izvijestio o provedenom JAP audit-u kojeg su zajednički proveli Europska agencija za lijekove  
i Američka agencija za hranu i lijekove (FDA). Agencija je udovoljila u cijelosti zahtjevima 74 postavljena 
indikatora (od 78 postavljenih, 4 su parcijalno zadovoljena) te je dano 10-ak preporuka. Inspekcijski sustav 
Agencije je ocjenjen pozitivno tako da Agencija može i dalje nastaviti s provođenjem inspekcija dobre 
proizvođačke prakse.  

 
 


