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Zakonom o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" broj 169/04. i 37/08.) određuju se
prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način i promicanje tih prava. Tim se
Zakonom svakom pacijentu jamči opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu
zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, a temeljenu na načelima humanosti i dostupnosti.
U cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata člankom 30. Zakona propisano je da se u
svakoj jedinici područne (regionalne) samouprave osniva Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata, a
člankom 38. da u cilju ostvarivanja društvene skrbi za zaštitu prava pacijenata ministar osniva i
imenuje Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo.
Člankom 31. Zakona propisano je da Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u županiji
djeluje pri upravnom tijelu županije nadležnom za poslove zdravstva, te da sredstva za naknade za rad
članova Povjerenstva osigurava jedinica područne samouprave.
Sastav županijskog Povjerenstva utvrđen je člankom 32. Zakona koji glasi: "Povjerenstvo ima
pet članova koje na temelju javnog poziva imenuje skupština jedinice područne (regionalne)
samouprave iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava
pacijenata.".
Sukladno Zakonu u Osječko-baranjskoj županiji je u travnju 2005. godine osnovano
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije te su imenovani
njegovi članovi na rok od četiri godine. Člankom 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava
pacijenata na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/05.) utvrđeno je da se
Povjerenstvo imenuje na vrijeme od četiri godine.
Budući da u travnju ove godine ističe rok na koji su imenovani članovi ovog Povjerenstva
(Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva u trećem sazivu je stupilo na snagu 4.
travnja 2013. godine) Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije objavio
je 13. veljače 2017. godine u "Glasu Slavonije" javni poziv za prijavu osoba za izbor i imenovanje
članova navedenog Povjerenstva. Poziv je objavljen i na web stranicama Županije, a bio je otvoren do
28. veljače 2017. godine. Na poziv je pristiglo pet prijava kandidata za članove Povjerenstva, kako
slijedi:
1.

Katica Đeri

Rođena je 1948. godine u Feričancima, gdje je završila osnovnu školu, a Školu za medicinske
sestre u Osijeku 1967. godine, te višu školu za medicinske sestre u Zagrebu 1972. godine. Radni vijek
provela je u Domu zdravlja Osijek, gdje je radila od 1. 7. 1967. godine do umirovljenja 24. 9. 2013.
godine. Radila je kao patronažna sestra 45 godina od toga 20 godina kao voditelj patronažne službe.
Aktivna je članica Lige protiv raka grada Osijeka, Katoličke udruge Veronikin rubac i Katoličke
udruge medicinskih sestara. Osnivač je i stručni voditelj Invalidskog društva ILCO Osijek koje radi
već deset godina, tajnica je Udruge za promicanje kvalitete života starijih osoba KLUB60+. Za svoj
rad dobitnica je priznanja Pečat grada Osijeka i Zlatne plakete Lige protiv raka.

1

2.

Božica Marinović

Kao službenik Financijske agencije Regionalnog centra Osijek desetljećima je radila na
reklamacijama građana i stekla veliko iskustvo u komunikaciji s ljudima u situacijama kada je bilo
potrebno riješiti njihovo nezadovoljstvo. Umirovljenica je i član je Povjerenstva za zaštitu prava
pacijenata na području Osječko-baranjske županije od njegova osnivanja 2005. godine. Smatra da je
svojim dosadašnjim radom u Povjerenstvu opravdala povjerenje koje joj je ukazano njezinim
imenovanjem. Zainteresirana je za daljnje članstvo u Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata kao
pacijent i dugogodišnji kronični bolesnik, a kroz liječenje je stekla i pozitivna i negativna iskustva s
medicinskom strukom i zdravstvenim sustavom. Naglašava da se zbog velikog osobnog interesa za
medicinu iz hobija desetljećima sama informira o razvoju i dostignućima ove znanosti prateći je u
medijima i čitajući stručnu literaturu.
3.

Danijela Periš

Rođena je 1967. godine. Diplomirani je inženjer poljoprivrede za stočarstvo, a od rujna 2008.
godine direktor je u privatnoj tvrtki M.G. GRUPA d.o.o. u Osijeku. Od studenog 2006. godine
predsjednica je Centra zdravlja Vaga i voditeljica Savjetovališta za zaštitu prava pacijenata koje
djeluje u prostorijama Centra. Centar zdravlja Vaga posljednjih osam godina na području Županije
uspješno provodi projekte iz područja zaštite prava pacijenata, a u suradnji s Povjerenstvom za zaštitu
prava pacijenata Osječko-baranjske županije te uz financijsku podršku Ministarstva zdravstva,
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Ova se
udruga, između ostaloga, bavi promicanjem zdravlja, zdravog stila života (pravilna prehrana, tjelesna
aktivnost, nepušenje) te pružanjem usluga svim zainteresiranim građanima, radi očuvanja i
unaprjeđenja zdravlja i sprječavanja bolesti. Od lipnja 2007. do siječnja 2008. godine radila je u
poduzeću Forest trend, Trend papir Osijek, kao stručni suradnik za uvoz i promet opasnih kemikalija.
Bila je i vanjski suradnik, novinar, na HRT-u, HTV centru Osijek od svibnja 2001. do rujna 2002.
godine. Završila je poslijediplomski specijalistički studij Specijalist za kvalitetu i sigurnost hrane na
Prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku. Pohađala je sedmodnevni edukacijski seminar o
pravima pacijenata u sklopu projekta "Savjetovanje korisnika zdravstvenih usluga" održanog u Splitu
u ožujku 2011. godine i stekla potrebna bazična znanja u svrhu savjetovanja korisnika zdravstvenih
usluga po pitanju prava pacijenata. Kao svoje osobne vještine i znanja navodi izvrsno poznavanje
engleskog i vrlo dobro poznavanje njemačkog jezika, kao organizacijske vještine navodi vođenje
neprofitne organizacije, koordiniranje projekata i rad s djecom, mladima, odraslima i osobama starije
životne dobi. Član je Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske
županije od 2009. godine. Želja joj je projekte koje je započeo aktualni saziv Povjerenstva i dalje
razvijati te ostvariti i nove kvalitetne ideje u području zaštite prava pacijenata na području Županije.
4.

Željko Praljak

Rođen je 1954. godine u Osijeku, a 1980. je završio Veterinarski fakultet u Zagrebu. Bio je
dragovoljac Domovinskog rata. Zaposlen je kao državni veterinarski inspektor pri Županijskoj
veterinarskoj inspekciji Osijek, Ministarstva poljoprivrede. Od 2009. godine član je Povjerenstva za
zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije. Želja mu je projekte koje je započeo
aktualni saziv Povjerenstva i dalje razvijati te ostvariti i nove kvalitetne ideje u području zaštite prava
pacijenata na području Županije.
5.

Marija Šešo

Rođena je 1951. godine u Osijeku, gdje je pohađala osnovnu i Srednju medicinsku školu.
Nakon završetka srednje škole zaposlila se u Općoj bolnici u Osijeku, gdje je radila do 1980. godine.
Tijekom rada završila je Višu medicinsku školu u Zagrebu 1974. godine, a nakon toga, također uz rad,
i Pravni fakultet u Osijeku 1979. godine. Po završetku fakulteta zapošljava se u Zajednici općina
Osijek, gdje radi do njezinog prestanka, nakon čega se zapošljava u Centru za socijalnu rad u Osijeku
na poslovima zaštite prava i interesa osoba lišenih poslovne sposobnosti. U kolovozu 1991. godine
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imenovana je ravnateljicom Doma za starije i nemoćne osobe u Osijeku, gdje radi do umirovljenja
2003. godine. U 2004. godini završava poslijediplomski tečaj rukovođenja i upravljanja za zdravlje u
lokalnoj upravi i samoupravi. Po odlasku u mirovinu osniva Katoličku udrugu Veronikin rubac za
pomoć starijim i nemoćnim osobama, predsjednica koje je i trenutno, a humanitarnom radu sada
posvećuje veliku većinu svoga vremena. Od 2013. godine je temeljem javnog poziva izabrana i
imenovana u Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u
kojem je protekle četiri godine obnaša dužnost predsjednice Povjerenstva. Sa zadovoljstvom će i dalje
nastaviti raditi u Povjerenstvu te kroz razvoj do sada ostvarenih programa i projekata nastaviti
promicati svijest o pravima koja pacijenti imaju te mogućnosti njihove zaštite.

Slijedom navedenoga, Skupštini Osječko-baranjske županije se predlaže donošenje Rješenja
koje glasi:
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Temeljem članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" broj 169/04. i
37/08.) i članka 30. točka 21. podstavak 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.) i članka 2. Odluke o
osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 6/05.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici
______________ 2017. godine

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
na području Osječko-baranjske županije
I.
U Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije imenuju
se:
1.
2.
3.
4.
5.

Marija Šešo, za predsjednicu,
Katica Đeri,
Božica Marinović,
Danijela Periš i
Željko Praljak, za članove.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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