
  
 
 

ZAPISNIK 
 sa 156. sjednice Upravnog vijeća 

Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
održane dana 20. travnja 2021. godine  

 
 

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

Odsutni:           mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec., članovi Upravnog vijeća  
             

Ostali prisutni: prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije) i Krunoslav Kranjčec, dipl. ing. med. biokem. 
(predsjednik Stručnog vijeća Agencije) 
 
Predsjednik Upravnog vijeća prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predložio je dnevni red koji je jednoglasno 
prihvaćen.  
 
 
Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 152. sjednice Upravnog vijeća  

Zaključak:  

Zapisnik sa 152. sjednice Upravnog vijeća održane dana 25. siječnja 2021. godine jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 153. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 153. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 1. veljače 2021. godine jednoglasno je 
usvojen. 
 
Ad 3) Usvajanje zapisnika sa 154. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 154. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 1. ožujka 2021. godine jednoglasno je 
usvojen. 
 
 
Ad 4) Usvajanje zapisnika sa 155. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 155. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. ožujka 2021. godine jednoglasno je 
usvojen. 
 
Ad 5) Prijedlog izmjene i dopune Cjenika usluga 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 156. sjednici, održanoj dana 20. 
travnja 2021. godine, donijelo Izmjenu i dopunu Cjenika usluga Agencije za lijekove i medicinske 
proizvode. 
 
 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Zapisnik sa 156. sjednice Upravnog vijeća održane 20. travnja 2021. godine 

        
  Str. 2/2 

Ad 6) Prijedlog izmjene Poslovnog plana za 2021. godinu  

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 156. sjednici, održanoj dana 20. 
travnja 2021. godine, usvojilo Izmjene Poslovnog plana Agencije za lijekove i medicinske proizvode za 
2021. godinu. 
 
Ad 6a) Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 156. sjednici, održanoj dana 20. 
travnja 2021. godine, dalo Suglasnost ravnatelju Agencije za raspolaganje sredstvima i sklapanje pravnih 
poslova čija pojedinačna procijenjena vrijednost je veća od 500.000,00 kuna. 
 
Ad 7) Izvješće o poduzetim aktivnostima vezanim uz projekte 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći 

Zaključak:  

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 156. sjednici, održanoj dana 20. 
travnja 2021. godine primilo na znanje navedeno izvješće. 

 
Ad 8) Razno  

Dogovoreno je da se elektronska sjednica na kojoj bi točka dnevnog reda bila prijedlozi stimulacija za 
travanj 2021. gospine održi 26. travnja 2021. godine.  
 

 


