Temeljem članka 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08.), članka
30. točka 18. i članka 45. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97.,
3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05. i 2/06.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 26.
sjednici 21. ožujka 2009. godine

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zdravlje
Osječko-baranjske županije

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet za zdravlje Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu:
Savjet).
Članak 2.
Savjet se osniva u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva Osječko-baranjske
županije (u daljnjem tekstu: Županija) na području zdravstvene zaštite propisanih Zakonom o
zdravstvenoj zaštiti i drugim propisima, a prvenstveno radi davanja mišljenja na prijedlog plana
zdravstvene zaštite za područje Županije te radi predlaganja mjera za ostvarivanje dostupnosti i
kvalitete zdravstvene zaštite u Županiji.
-

U svrhu ostvarivanja ciljeva iz stavka 1. zadaće Savjeta su:
davanje inicijative za popunjavanje ili izmjenu mreže javne zdravstvene službe,
predlaganje mjera za poboljšanje i popunjavanje kadrovske strukture zdravstvenih radnika koji
pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu u pojedinim zdravstvenim ustanovama ili na
pojedinim područjima,
predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete prostora i opreme koji se koriste za pružanje
zdravstvene zaštite,
predlaganje mjera u cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti,
predlaganje mjera za zaštitu specifičnih socijalnih skupina stanovništva,
predlaganje mjera u cilju osiguravanja zdravog okoliša,
obavlja i druge zadaće u svrhu ostvarivanja ciljeva Županije.
Članak 3.

Savjet ima predsjednika i 14 članova koje imenuje Skupština Županije i to iz reda vijećnika
Skupštine Županije, jedinica lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga
za zaštitu prava pacijenata, sindikata u zdravstvu, poslodavaca u zdravstvu i Medicinskog fakulteta u
Osijeku.
Članak 4.
Mandat članova Savjeta traje četiri godine i vezan je uz trajanje mandata Skupštine Županije.

Članak 5.
Članovi Savjeta primaju naknadu za svoj rad u visini utvrđenoj za članove radnih tijela
Skupštine Županije.
Članak 6.
Stručne i administrativne poslove za Savjet će obavljati upravno tijelo Županije nadležno za
poslove zdravstva.
Članak 7.
Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške
i ženske osobe.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
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