
Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 2. i 13. i članka 55c. 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.), a 

u svezi točke IV. Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu "Poboljšanje 

pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u 

potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini" ("Županijski glasnik" broj 4/17.), 

Župan Osječko-baranjske županije donio je 27. veljače 2018. godine 

 

 

R J E Š E N J E 
 

o osnivanju Tima za provedbu 

projekta "Dostupnija primarna zdravstvena 

zaštita na području cijele 

OBŽ" i imenovanju njegovih članova 
 

 

I. 

 

 Radi provedbe projekta "Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele OBŽ" 

(KK.08.1.1.02.0015) financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom 

razdoblju 2014. - 2020. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK), a po 

Pozivu na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava 

trajnog modaliteta, u projektu "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na 

udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na 

primarnoj razini", ovim Rješenjem osniva se Tim za provedbu projekta "Dostupnija primarna 

zdravstvena zaštita na području cijele OBŽ" (u nastavku: Tim) i imenuju njegovi članovi. 

 

 

II. 

 

 U Tim se imenuju: 

1. dr. sc. Ivana Stanić, za voditeljicu, 

2. Danijel Barić, 

3. Marinko Bašurić, 

4. Jelena Bertanjoli, 

5. Ružica Gverieri, 

6. Vjekoslava Jedinak, 

7. Josip Milić, 

8. Martina Pejić i 

9. Snježana Raguž, za članove. 

III. 

 

 Župan ovlašćuje dr. sc. Ivanu Stanić, pročelnicu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 

za poduzimanje svih potrebnih radnji i potpisivanje financijske i druge dokumentacije koja proizlazi iz 

djelokruga upravljanja i provođenja Projekta iz točke I. 

 

 

IV. 

 

 Administrativne i tehničke poslove za Tim će obavljati Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu 

skrb Osječko-baranjske županije. 

 

 

V. 

 



 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

KLASA: 500-01/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-02-18-3 

Osijek, 27. veljače 2018. 

 

 

 Župan 

 Ivan Anušić, v.r. 

 

 


