
  
 
 

ZAPISNIK 
 sa 152. sjednice Upravnog vijeća 

Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
održane dana 25. siječnja 2021. godine  

 
 

Prisutni:           prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije,  
            mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec. i doc. dr. sc. Srećko Marušić, dr. med.,  
            članovi Upravnog vijeća 
             

Ostali prisutni: prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Andrea Došlić, dipl.oec. (pomoćnik ravnatelja                   
                         za organizaciju i opće poslove) i Krunoslav Kranjčec, dipl. ing. med. biokem. (predsjednik   
                         Stručnog vijeća Agencije) 
 
Odsutni:         Danica Kramarić, dr. med. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec., članovi Upravnog vijeća  
 
 
Predsjednik Upravnog vijeća prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predložio je dnevni red koji je jednoglasno 
prihvaćen.  
 
 
Ad 1) Usvajanje Zapisnika sa 149. sjednice Upravnog vijeća  

Zaključak:  

Zapisnik sa 149. sjednice Upravnog vijeća održane dana 24. studenoga 2020. godine jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2) Usvajanje Zapisnika sa 150. elektronske sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 150. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 2. prosinca 2020. godine jednoglasno je 
usvojen. 
 
Ad 3) Usvajanje Zapisnika sa 151. elektronske sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 151. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. prosinca 2020. godine jednoglasno 
je usvojen. 
 
Ad 4) Prijedlog Aneksa Ugovora o radu ravnatelja Agencije za lijekove i medicinske proizvode 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je jednoglasno donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

kojom se prihvaća sklapanje Aneksa Ugovora o radu ravnatelja Agencije za lijekove i medicinske proizvode. 
 
Ad 5) Prezentacija „Izrada plana rada i praćenje radnog učinka“ 
Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je jednoglasno donijelo sljedeći 

Zaključak: 

da se prihvaća uvedena metodologija mjerenja radnog učinka i sustav procjene kompetencija zaposlenika i 
da nije potreban dodatan angažman vanjskih konzultantskih tvrtki.  

 
Ad 6) Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu Agencije o lijekovima i medicinskim 
proizvodima 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je jednoglasno donijelo sljedeću 
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O d l u k u: 
kojom se donosi Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Agencije o lijekovima i medicinskim proizvodima. 
 
Ad 7) Razno  

Upravno vijeće je obaviješteno o početku radova na sanaciji oštećenja od potresa zgrade Ksaverska cesta 4.  
Za navedene radove je proveden postupak jednostavne nabave temeljem kojega je odabrana najpovoljnija 
ponuda, a navedeni radovi uključuju sanaciju oštećenja u prizemlju zgrade te vrata na 1. katu zgrade.  
Predviđeno je da će radovi trajati 2 mjeseca (veljača i ožujak). 
 
Prof. Tomić je izvijestio prisutne da Europsko ravnateljstvo za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (EDQM) 
putem virtualnog audita provodi inspekciju u Odjelu za provjeru kakvoće lijekova-OMCL u periodu od 25. 
do 27. siječnja, a o rezultatima provedene inspekcije Upravno vijeće će biti izvješteno na slijedećoj sjednici.   
 

 


