
 

ŽUPANIJSKI TIM ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA  U OBITELJI  

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE  

 

Voditeljica Županijskog tima: Desa Kolesarić  

Zamjenica voditeljice Županijskog tima: Gordana Radusin  

Tajnica Županijskog tima: Vlasta Honjek Golinac 

 

Institucija  Ime i prezime Radno mjesto Telefon 

Centar za socijalnu skrb 

Virovitica 

Marija Bajan Prokl – članica  ravnateljica  033/721-307 

Gordana Radusin – članica – zamjenica 

voditeljice Županijskog tima  

 

stručna suradnica u Odjelu za odrasle osobe 033/721-530 

Dalibor Klement – zamjenik članice  

 

voditelj Odjela za djecu, mlade i obitelj  033/722-836 

Tatjana Rastija – članica 

 

predstojnica Podružnice Obiteljski centar  033/800-158 

Jasna Čupen – zamjenica članice 

  

stručna radnica u Podružnici Obiteljski 

centar 

033/800-055 

Policijska uprava 

Virovitičko-podravska   

Marija Štajdohar – članica  

 

voditeljica Službe kriminalističke policije  099/211-3902 

Martina Veršec – zamjenica članice 

 

policijska službenica za maloljetničku 

delinkvenciju u Službi kriminalističke 

policije 

098/906-4492 

Opća bolnica Virovitica Lidija Knapić – članica  

 

pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo u Uredu 

ravnatelja 

099/4222-075 



Davor Nuk – zamjenik članice  

 

glavni radiološki tehničar u Odjelu za 

radiologiju  

098/780-188 

Zavod za javno zdravstvo 

„Sveti Rok“   

Siniša Brlas – član 

 

voditelj Djelatnosti za prevenciju i 

izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom 

mentalnog zdravlja  

099/3277-681 

Tomislav Šokec – zamjenik člana  

 

medicinski tehničar u Djelatnosti za 

prevenciju i izvanbolničko liječenje 

ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja 

091/7877-492 

Zavod za hitnu medicinu 

Virovitičko-podravske 

županije  

Marijana Režić – članica  

 

medicinska sestra u Zavodu  098/217-206 

Alina Bajivić Radović – zamjenica članice 

  

medicinska sestra u Zavodu  099/5065-062 

Dom zdravlja 

Virovitičko-podravske 

županije  

Višnja Kajzer – članica  

 

pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo u Uredu 

ravnatelja  

098/169-2979 

Danijela Suhanek – zamjenica članice  

 

patronažna sestra   099/682-4331 

Općinski sud u Virovitici   Željka Jurić – članica 

 

predsjednica Općinskog suda u Virovitici  033/840-902 

Ines Hećimović – zamjenica članice  

 

viša sudska savjetnica u Općinskom sudu  033/840-915 

Jasminka Lovretić – članica  

 

viša sudska savjetnica u Prekršajnom odjelu 033/725-284 

Vesna Blažević – zamjenica članice  

 

sutkinja Prekršajnog odjela  033/725-284 

Ured državne uprave u 

Virovitičko-podravskoj 

županiji  

Sanja Prepelec – Sertić – članica  

 

viša upravna savjetnica za besplatnu pravnu 

pomoć u Službi za zajedničke poslove   

033/743-100 

Dragica Moslavac – zamjenica članice voditeljica Odjela za obrazovanje, kulturu, 

sport, rad, zdravstvo i socijalnu skrb u 

Službi za društvene djelatnosti  

033/743-122 

Grad Virovitica Vlasta Honjek Golinac - članica – tajnica 

Županijskog tima  

zamjenica Gradonačelnika  033/725-980 



Sanja Kirin – zamjenica članice  voditeljica Odsjeka za gospodarstvo u 

Upravnom odjelu za financije i 

gospodarstvo  

033/721-981 

Virovitičko-podravska 

županija  

Vesna Šerepac - članica  pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, 

kulturu, sport i tehničku kulturu  

033/638-120 

Melita Sirovica – zamjenica članice  pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i 

socijalnu skrb  

033/638-150 

Udruga S.O.S. – 

savjetovanje, osnaživanje, 

suradnja 

Desa Kolesarić – članica - voditeljica 

Županijskog tima   

predsjednica Udruge  033/721-500 

Snježana Paripović Gut – zamjenica članice  koordinatorica za projekte u Udruzi 033/721-500 

 

 

 

 


