
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

Dom zdravlja Novalja 

Upravno vijeće 

KLASA: 510-07/22-03/35 

URBROJ: 2125-72-03-22-1 

U Novalji 29. rujna 2022. godine. 

 

Na temelju članka 96. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18., 125/19. 

i 147/20.) i članka 43. Statuta Doma zdravlja Novalje, Upravno vijeće  Doma zdravlja 

Novalja  na 165. sjednici održanoj 29. rujna 2022. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o imenovanju članova Povjerenstva za lijekove 

 

I. 

Za članove Povjerenstva za lijekove Doma zdravlja Novalja imenuju se: 

 

1. Nives Dabo, dr. med. spec. obiteljske medicine 

2. Ivo Predovan, dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije 

3. doc.dr.sc. Suzana Konjevoda, prim.dr.med., specijalist oftalmologije 

4. Neven Birkić, dr.med.spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i uže specijalnosti 

reumatologije 

5.   Mariella Pehovac Trcol, dr. med. spec. obiteljske medicine. 

 

II. 

Povjerenstvo za lijekove osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i 

medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi. 

Zadaci Povjerenstva za lijekove su: 

– nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi, 

– dostavlja upravnom vijeću i ravnatelju tromjesečno financijsko izvješće o kliničkim 

ispitivanjima lijekova koja se provode u zdravstvenoj ustanovi, 

– koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda 

nadležnom tijelu, 

– procjenjuje opravdanost korištenja lijekova posebnih listi lijekova Zavoda te odobrava 

primjenu lijekova s posebne liste lijekova na prijedlog doktora medicine, 

– prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže mjere za racionalnu uporabu 

lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi. 

 

III. 

Mandat članova Povjerenstva za lijekove traje 4 godine, odnosno do donošenja Odluke o 

prestanku važenja mandata članova Povjerenstva za lijekove ili Odluke o razrješenju. 



IV. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za 

lijekove od 05. ožujka 2015. godine, odnosno Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova 

Povjerenstva za lijekove od 6. ožujka 2018. godine. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave na oglasnoj ploči Doma zdravlja 

Novalja. 

 

 

 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 

 Dean Antonović, mag.iur. 

 


