
Temeljem članka 16. stavak 2. i članka 30. točka 6. Statuta Osječko-baranjske županije 

("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), 

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 18. sjednici 17. prosinca 2015. godine 

 

 

 

 

 

IZMJENE PROGRAMA 

 

javnih potreba u zdravstvu na 

području Osječko-baranjske županije 

za 2016. godinu 
 

 

 

I. 

 

U Programu javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. 

godinu ("Županijski glasnik" broj 11/15.) u točki IV. stavci 3., 4., 5. i 6. mijenjaju se tako da glase: 

 

"Sredstva iz stavka 1. podstavak 2. namijenjena su za ostale projekte promicanja zdravlja, 

prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Dodijelit će se zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač 

Županija, organizacijama Crvenog križa s područja Županije, Medicinskom fakultetu Osijek ili 

Kliničkom bolničkom centru Osijek po zahtjevu i po prijedlogu posebno imenovanog povjerenstva za 

provedbu ovog Programa, temeljem rješenja župana. 

 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 3. namijenjena su za troškove palijativne skrbi. Dodijelit će se 

zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Županija po zahtjevu i po prijedlogu posebno imenovanog 

povjerenstva za provedbu ovog Programa, temeljem rješenja župana. 

 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 4. namijenjena su za financiranje/sufinanciranje 

programa/projekata iz područja zdravstva. Dodijelit će se udrugama čije je područje djelovanja 

Županija po zahtjevu i po prijedlogu posebno imenovanog povjerenstva za provedbu ovog Programa, 

temeljem rješenja župana. 

 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 5. dodijelit će se za sufinanciranje znanstvenih i stručnih 

skupova koje organiziraju Klinički bolnički centar Osijek, Medicinski fakultet Osijek ili strukovne 

zdravstvene udruge po zahtjevu i po prijedlogu posebno imenovanog povjerenstva za provedbu ovog 

Programa, temeljem rješenja župana." 

 

Stavak 19. mijenja se tako da glasi: 

 

"Sredstva iz stavka 1. podstavka 25. namijenjena su za mjere i aktivnosti koje će se 

poduzimati u cilju suzbijanja ambrozije na području Županije i radi smanjivanja njezinog utjecaja na 

zdravlje ljudi. Sredstva će se dodijeliti Zavodu po zahtjevu te udrugama čije je područje djelovanja 

Županija kao tekuća donacija nakon provedenog javnog poziva, a sve po prijedlogu posebno 

imenovanog povjerenstva za provedbu ovog Programa, temeljem rješenja župana, do iznosa 

planiranog Proračunom Županije." 

 

 

 

 

 



II. 

 

Ove Izmjene Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku". 
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