
PRIJEDLOG

Na temelju članka 24. stavka 1.13. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne
novine, br. 150/11, 119/14, 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj______
2017. godine donijela

ODLUKU

o osnivanju Radne skupine za pripremu kandidature Republike Hrvatske za sjedište 
Europske agencije za lijekove u Republici Hrvatskoj

I.

Ovom Odlukom se osniva Radna skupina za pripremu kandidature Republike Hrvatske za 
sjedište Europske agencije za lijekove u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: „Radna 
skupina").

II.

Zadaće Radne skupine uključuju obavljanje potrebnih pripremnih radnji za kandidaturu 
Republike Hrvatske za sjedište Europske agencije za lijekove (u u daljnjem tekstu: 
„Agencija"), uključujući analizu kriterija za premještanje Agencije; analizu troškova 
smještanja sjedišta Agencije na državni proračim Republike Hrvatske; identificiranje 
nekretnina koje su primjerene potrebama Agencije i druge aktivnosti; pripremu relevantnih 
dokumenta za kandidaturu; te nastavno na provedbu navedenog i lobiranje kroz diplomatsko- 
stručne kanale.

III.

U Radnu skupinu imenuju se:

1. prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva, predsjednik radne skupine
2. Davor Ivo Stier, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih i 

europskih poslova, član
3. doc. dr. sc. Goran Marić, ministar državne imovine, član
4. dr.sc. Zdravko Marić, ministar financija, član
5. prof, dr.sc. Pavo Barišić, ministar znanosti i obrazovanja, član
6. Gari Cappelli, ministar turizma, član
7. Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede, član
8. izv. prof dr.sc. Siniša Tomić, ravnatelj Agencije za lijekove i medicinske proizvode, 

član
9. mr. sc. Dubravka Vlašić Pleše, savjetnica predsjednika Vlade Republike Hrvatske, 

član



IV.

u rad Radne skupine se prema potrebi i na poziv predsjednika Radne skupine mogu 
uključivati i drugi dužnosnici, državni službenici, predstavnici grada kandidata kao i vanjski 
stručnjaci.

V.

Radna skupina sastaje se prema potrebi, a sastanke saziva predsjednik Radne skupine.

VI.

Ministarstvo zdravstva osigurava stručnu i administrativnu podršku radu Radne skupine: 
distribuciju dokumenta, operativnu koordinaciju i ostale poslove podrške radu Radne skupine.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

lipnja 2017.Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković



OBRAZLOŽENJE

Nastavno na obavijest Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (u nastavku 
teksta: ,,UK“) o namjeri povlačenja iz Europske unije, Europsko vijeće je 29. travnja 2017. 
usvojilo Smjernice u kojima je točkom 15. određeno da pitanje budućih lokacija sjedišta 
agencija i ustanova EU-a smještenih u UK treba žurno riješiti te osmisliti aranžmane kojima 
će se olakšati njihovo preseljenje. Na marginama sastanka Europskog vijeća (članak 50.) u 
lipnju o.g. biti će potvrđen prijedlog procedure s kriterijima za preseljenje agencija Europske 
unije koje trenutno imaju sjedište u UK - Europske agencije za lijekove i Europskog 
nadzornog tijela za bankarstvo. Sukladno prijedlogu procedure, države članice zainteresirane 
za smještanje tih agencija trebale bi predati svoje detaljne ponude do 31. srpnja o.g.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske izrazio je u pismu namjere od 14. prosinca 2016. 
interes Republike Hrvatske za preuzimanje sjedišta Europske agencije za lijekove. Iskaz 
interesa potrebno je dopuniti detaljnijom ponudom u kojoj bi se adresirali svi kriteriji za 
preseljenje Europske agencije za lijekove.
Slijedom navedenoga, ovom se odlukom uspostavlja radna skupina za pripremu kandidature 
Republike Hrvatske za sjedište Europske agencije za lijekove nakon povlačenja UK iz EU.

Provedba ove Odluke neće imati financijske učinke.


