
           Na temelju članka 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” broj 150/08., 71/10., 

139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14., 70/16. i 131/17.) i 

članka 71. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15 -.) Župan Koprivničko-križevačke županije 09. siječnja 

2018. donio je 

 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju predsjednika i članova/ca Savjeta za zdravlje  

Koprivničko-križevačke županije 

 

I. 

U Savjet za zdravlje Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Savjet za zdravlje) imenuju 

se: 

1. Mato Devčić, dr.  med., Koprivničko-križevačka županija, za predsjednika, 

2. Jelena Princip, dr.med.dent., Grad Križevci, za članicu, 

3. Ivica Jendrašic, dr. med., Grad Đurđevac, za člana, 

4. Maja Ivačić, mag. pharm., Hrvatska ljekarnička komora, za članicu,  

5. Dubravko Mišić, dr. med., Hrvatska liječnička komora, za člana, 

6. Josip Večenaj, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, za člana, 

7. Tomislav Jerčinović, dr. med., Hrvatski liječnički sindikat, za člana, 

8. Ljiljana Sambol, medicinska sestra, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara-medicinskih 

tehničara, za članicu,  

9. Đuro Priselec, laboratorijski tehničar, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi, za člana, 

10. Marija Krajina, dr. med., Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, za članicu, 

11. dr. sc. Draženka Vadla, dr. med.,  Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, za 

članicu, 

12. Mirjana Hanžeković, mag.oec., Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, za 

članicu. 

 

II. 

            Mandat predsjednika i članova/ca Savjeta za zdravlje iz točke I. ovog Rješenja traje četiri 

godine od dana imenovanja.  

 

III. 

            Predsjedniku i članovima/cama Savjeta za zdravlje mandat prestaje prije isteka vremena na 

koje su imenovani zbog: 

         - smrti, 

         - podnošenja ostavke, 

         - pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 

         - pravomoćnosti sudske presude o bezuvjetnoj kazni zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, 

         - prestanka obnašanja funkcije na temelju koje su imenovani u Savjet za zdravlje, 

         - opoziva. 

 

 

 

 

 



IV. 

          Zadaće Savjeta za zdravlje su davanje mišljenja na prijedlog plana zdravstvene zaštite 

Koprivničko-križevačke županije, te predlaganje mjera za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete 

zdravstvene zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji. 

 

V. 

            Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 

 

 

ŽUPAN 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

 

KLASA: 500-01/17-01/18 

URBROJ: 2137/1-06/03-18-15 

Koprivnica, 09. siječnja 2018. 

 

 

                                                                                                                     ŽUPAN 

                                                                                                  Darko Koren, ing. građ., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


