
 
 
 

         
                  REPUBLIKA HRVATSKA  

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA  
                            Upravni odjel za zdravstvo  

 
KLASA: 500-01/19-01/57 

  URBROJ: 2196/1-08/2-19-1 
 
  Vinkovci, 08. svibnja  2019.                         
       
                                                                                                                             

ŽUPAN 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

                                                                                                                                            
 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o osnivanju  Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije 

                           - dostavlja se 
  

 
 Poštovani, 
 

Sukladno odredbama članka 12. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ RH 
br.100/18), u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite u 
Županiji se osniva savjet za zdravlje. 

 
Županijska skupština donijela je Odluku o osnivanju Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske 

Županije KLASA:500-01/14-01/18 URBROJ:2196/1-03-14-1, od 20. ožujka 2014. godine i Odluku  o 
izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije 
KLASA:500-01/15-01/25 URBROJ:2196/1-03-15-3, od 30. rujna 2015. godine, kojom su imenovani 
predsjednik i članovi Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije na razdoblje od 4 godine. 

 
Sastav Savjeta za zdravlje, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti treba osigurati 

sudjelovanje predstavnika lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za 
zaštitu prava pacijenata te sindikata i poslodavaca u zdravstvu. Stoga su svoje prijedloge za imenovanje 
članova Savjeta  za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije dostavile sve mjerodavne institucije. 

 
Slijedom navedenog,  u prilogu dopisa dostavljamo Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za 

zdravlje Vukovarsko-srijemske županije, te molimo da istu uvrstite u dnevni red sjednice Županijske 
skupštine. 

 
S poštovanjem, 
                                               
                                                 
                                                                                     Pročelnik 
                                                                          David Vlajčić, mag.iur. 
 
 

 
 
 

                   



                                                                                                 
 
                      REPUBLIKA HRVATSKA                                                          

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                           - p r i j e d l o g-                       
                                        ŽUPAN 
                                                                                                 
 
KLASA:500-01/19-01/ 
URBROJ:2196/1-01-19-2 
Vinkovci, ____________ 2019.                

 
 
 

Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» 
Županije br. 3/18) i članka 104. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 
(«Službeni vjesnik» Županije br. 3/18), Župan Vukovarsko-srijemske županije, d o n o s i 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 

 Prihvaća se prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske 
županije i prosljeđuje Županijskoj skupštini na daljnje postupanje. 
 
 Za izvjestitelja po ovom prijedlogu Odluke na sjednici Županijske skupštine određuje 
se pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo David Vlajčić, mag.iur. 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPAN 
                                                                                                    Božo Galić,dipl.ing 
  
 
 
  



                                    
                      REPUBLIKA HRVATSKA                                                               

      VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA                                  p r i j e d l o g            
                      ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA:500-01/19-01/   
URBROJ:2196/1-03-19-3 
Vinkovci, ____________ 2019. 
 
 
 Temeljem članka 12. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» RH br. 
100/18), te članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» 
Županije br. 3/18), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na _______ sjednici održanoj 
dana _________ 2019. godine, d o n o s i 
                                                  
             

O D L U K U 
 

o osnivanju Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije 
 
  

I. 
 

 Osniva se Savjet za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu 
Savjet za zdravlje). 

II.    
 

Savjet za zdravlje osniva se radi ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na 
području zdravstvene zaštite u  Vukovarsko-srijemskoj županiji koji su propisani Zakonom o 
zdravstvenoj zaštiti i drugim propisima. 

 
III. 

 
 Savjet za zdravlje u ostvarivanju prava, obveza, zadaća i ciljeva na području 

zdravstvene zaštite obavlja sljedeće poslove: 
 

- daje mišljenje na prijedlog plana zdravstvene zaštite za područje Županije, 
- predlaže mjere za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u Županiji, 
- sudjeluje u planiranju zdravstvene zaštite na području Županije, 
- usmjerava zdravstvenu politiku u cilju osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i 

poboljšanje zdravlja stanovnika Županije. 
 

IV. 
 
 Predsjednika i članove Savjeta za zdravlje imenuje Županijska skupština na razdoblje 
od 4 godine iz reda predstavnika lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih 
udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata, te sindikata i poslodavaca u zdravstvu. 
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V. 
 

 U Savjet za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije imenuju se: 
 

1. Krunoslav Šporčić, dr.med., spec.anesteziologije i reanimatologije i subspec. 
intenzivne  medicine,  ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci - predstavnik 
poslodavaca u zdravstvu, za predsjednika 

2. David Vlajčić, mag.iur.,pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo VSŽ, za člana 
3. mr.sc. Vesna Bosanac, dr.med., spec.pedijatar, ravnateljica Opće županijske bolnice  

Vukovar i bolnice hrvatskih veterana - predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za 
članicu 

4. Petar Kulić, univ.spec.oec., ravnatelj Doma zdravlja Vinkovci - predstavnik 
poslodavaca u zdravstvu, za člana 

5. Ante Lohinski, mag.oec., ravnatelj Doma zdravlja Vukovar - predstavnik 
poslodavaca u zdravstvu, za člana 

6. Luca Lešić, dipl.iur., ravnateljica Dom zdravlja Županja - predstavnica poslodavaca u 
zdravstvu, za članicu 

7. Kata Krešić, dr.med., spec.epidemiolog, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo VSŽ 
–predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za članicu 

8. Mato Matić, dipl.soc.radnik, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu VSŽ-  predstavnica  
poslodavaca u zdravstvu, za člana 

9. Gabrijel Šokičić, univ.spec.oec., zamjenik gradonačelnika Grada Vinkovaca – 
predstavnik lokalne samouprave, za člana 

10. Marijan Pavliček, prof., zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara -  predstavnik 
lokalne samouprave, za člana 

11. Marina Budimir, dr.med., gradonačelnica Grada Iloka-  predstavnica lokalne 
samouprave,za članicu 

12. Nevenka Kovačević, Grad  Županja -  predstavnica lokalne samouprave, za članicu 
13. Mirko Martinović, prof.,  Grad Otok - predstavnik lokalne samouprave, za člana 
14. Domagoj Marinić, dr.med., spec.otorinolaringologije i uže specijalnosti plastične 

kirurgije glave i vrata -  predstavnik Hrvatske liječničke komore, za člana 
15. Daniel Špehar, dr.med.dent. -  predstavnik Hrvatske komore dentalne medicine, za 

člana 
16.  dr. sc. Agneza Aleksijević, magistra sestrinstva - predstavnica Hrvatske komore  

 medicinskih sestara, za članicu 
17. Ahnetka Stjepanović, mag.med.techn. - predstavnica Hrvatske komore medicinskih  

sestara, za članicu 
18. Josip Kalenić, mag.pharm. -  predstavnik Hrvatske ljekarničke komore, za člana 
19. Zvonimir Juzbašić, dr.med., spec.ginekolog -  predstavnik Hrvatskog liječničkog 

sindikata, za člana 
20. Gordana Kucljak-  predstavnica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara- 

medicinskih tehničara, za članicu 
21. Davor Bandić, dr.med., spec.pedijatar -  predstavnik Povjerenstva za zaštitu prava  

pacijenata VSŽ, za člana 
 

 
 VI. 

 
 Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta za zdravlje obavljat će Upravni 
odjel za zdravstvo. 
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VII. 
 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka  o osnivanju Savjeta za 
zdravlje Vukovarsko-srijemske županije KLASA:500-01/14-01/18 URBROJ:2196/1-03-14-1, 
od 20. ožujka 2014. godine i Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za  
zdravlje Vukovarsko-srijemske županije KLASA:500-01/15-01/25 URBROJ:2196/1-03-15-3, 
od 30. rujna 2015. godine. 
 

VIII. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
Dražen Milinković, dipl. ing. 
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