
  
 
 

ZAPISNIK 
 sa 138. sjednice Upravnog vijeća 

Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
održane dana 17. ožujka 2020. godine putem elektroničke pošte 

 
 

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

 
Zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemijskog i pandemijskog širenja bolesti COVID – 19 te 
sukladno preporukama o zaštiti i prevenciji širenja koronavirusa, zaključeno je da se sjednica održi 
elektronskim putem. 
 
Dnevni red:  
 
Ad 1) Usvajanje Zapisnika sa 136. sjednice Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 136. sjednice Upravnog vijeća održane dana 20. siječnja 2020. godine jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 137. elektronske Upravnog vijeća 

Zaključak:  

Zapisnik sa 137. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 27. veljače 2020. godine jednoglasno je 
usvojen. 
 
Ad 3) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije za lijekove i 
medicinske proizvode 
 
Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode jednoglasno je donijelo sljedeću 

Odluku: 
Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 138. sjednici održanoj dana 17. 
ožujka 2020. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije za 
lijekove i medicinske proizvode. 
 
Ad 4) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih 
mjesta Agencije za lijekove i medicinske proizvode 
 
Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode jednoglasno je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 138. sjednici održanoj dana 17. 
ožujka 2020. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i 
sistematizaciji radnih mjesta Agencije za lijekove i medicinske proizvode. 
 
Ad 5) Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o određivanju stimulacija zaposlenicima 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 138. sjednici održanoj dana 17. 
ožujka 2020. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju stimulacija 
zaposlenicima Agencije za lijekove i medicinske proizvode. 
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Ad 6) Dopuna Poslovnog plana za 2020. godinu (Plan zapošljavanja) 
 
Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode jednoglasno je donijelo sljedeću  

Odluku: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 138. sjednici održanoj dana 17. 
ožujka 2020. godine jednoglasno donijelo Dopunu Poslovnog plana za 2020. godinu u dijelu Plan 
zapošljavanja. 

 
Ad 7) Prijedlog Odluke o visini uskrsnice za 2020. godinu 
 
Upravno vijeće je donijelo sljedeću 

O d l u k u: 

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 138. sjednici održanoj dana 17. 
ožujka 2020. godine donijelo Odluku o visini nagrade za uskrsne blagdane (uskrsnice) za 2020. godinu u 
iznosu 600,00 kuna neto po zaposleniku. 
 
Ad 8) Razno 

Pod točkom “Razno“ nije bilo rasprave. 
 
 

 


