
 
 

ZAPISNIK 
sa 161. sjednice Upravnog vijeća 

Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
održane dana 27. srpnja 2021. godine putem elektroničke pošte 

 
Sudjelovali: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije, Davorka Herman  
                    Mahečić, dr. med. subspec., Danica Kramarić dr. med., mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec. 
           i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med.spec., članovi Upravnog vijeća Agencije   
                         
Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 159. sjednice Upravnog vijeća  

Zaključak:  

Zapisnik sa 159. sjednice Upravnog vijeća održane dana 8. lipnja 2021. godine jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 160. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 160. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. lipnja 2021. godine jednoglasno je 
usvojen. 
 
Ad 3) Prijedlog dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća  
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 161. (elektronskoj) sjednici održanoj 
dana 27. srpnja 2021. godine, jednoglasno donijelo Dopunu Poslovnika o radu Upravnog vijeća. 
 
Ad 4) Prijedlog Pravilnika o određivanju stimulacija zaposlenicima 
Odluka o donošenju Pravilnika o određivanju stimulacija zaposlenicima odgađa se za prvu sljedeću sjednicu 
Upravnog vijeća koja će se održati u prostorijama HALMED-a. 
 
Ad 5) Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom 
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 161. (elektronskoj) sjednici održanoj 
dana 27. srpnja 2021. godine, jednoglasno donijelo Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom. 
 
Ad 6) Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu 
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 161. (elektronskoj) sjednici održanoj 
dana 27. srpnja 2021. godine, jednoglasno donijelo Pravilnik o zaštiti na radu. 
 
Ad 7) Prijedlog dopune Poslovnog plana za 2021. godinu 
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 161. (elektronskoj) sjednici održanoj 
dana 27. srpnja 2021. godine, jednoglasno donijelo Dopunu Poslovnog plana za 2021. godinu. 
 
Ad 8) Razno – Obavijest o aktivnostima vezanim za usklađenje u katastru i zemljišnim knjigama 
Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje obavijest o aktivnostima vezanim za usklađenje u katastru i 
zemljišnim knjigama. 

 


