
 

 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Klasa: 500-01/18-01/15 
Urbroj: 2125/1-04-18-01 
Gospić, 20. ožujka 2018. godine 
 
 
       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- o v d j e - 
    
PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanja Izvješća o radu Povjerenstva 
                    za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2017. godinu 
 
 
PRAVNI TEMELJ: Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/04 i 37/08 – Odluka 
i Rješenje Ustavnog suda RH), Statut Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“, br. 11/09, 
13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18-
ispravak) 
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
PREDLAGATELJ: Župan 
NOSITELJ IZRADE: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u suradnji sa Upravnim odjelom za 
društvene djelatnosti 
IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Za provođenje nije potrebno osigurati 
dodatna financijska sredstva u Proračunu Ličko-senjske županije 
 
OBRAZLOŽENJE: 
 U skladu s člankom 33. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine, br. 169/04 i 
37/08 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH) Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Ličko-
senjske županije (dalje u tekstu: Povjerenstvo) podnosi Županijskoj skupštini Ličko-senjske 
županije i Ministarstvu zdravstva  godišnje izvješće o svom radu. 
 Povjerenstvo je na 2 sjednici održanoj 19. ožujka 2018. godine usvojilo Izvješće o radu 
Povjerenstva za 2017. godinu. Tijekom 2017. godine Povjerenstvo je održalo dvije sjednice, s tim 
da je prva sjednica održana u travnju 2017. godine. Budući da je Povjerenstvu istekao mandat, 
raspisan je Javni poziv pacijentima, nevladinim udrugama i stručnjacima iz područja zaštite prava 
pacijenata za prijavu u radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije te je u 
studenom 2017. godine održana druga sjednica Povjerenstva u novom sazivu. Povjerenstvo nije 
zaprimilo niti jednu pritužbu o povredi pojedinačnih prava pacijenata na području Ličko-senjske 
županije. 
 Predlaže se Županijskoj skupštini prihvaćanje Izvješća o radu Povjerenstva za 2017. 
godinu. 
 
         P.O. PROČELNICA 
 
        Dubravka Rukavina, mag.act.soc.,v.r. 
 



 
Ž U P A N  
KLASA:  500-01/18-01/15 
URBROJ: 2125/1 -02-18-01 
Gospić,  4. travnja 2018. godine 
 
 

 

Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski 

glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 

4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18-ispravak), donosim 

 

 

ZZ    AA    KK    LL    JJ    UU    ČČ    AA    KK  

  

  

UUttvvrrđđuujjeemm  pprriijjeeddlloogg  ZZaakklljjuuččkkaa  oo  pprriihhvvaaććaannjjuu  IIzzvvjjeeššććaa  oo  rraadduu  PPoovvjjeerreennssttvvaa  zzaa  

zzaaššttiittuu  pprraavvaa  ppaacciijjeennaattaa  LLiiččkkoo--sseennjjsskkee  žžuuppaanniijjee  zzaa  22001177..  ggooddiinnuu  ttee  iissttoo  ddoossttaavvlljjaamm  

ŽŽuuppaanniijjsskkoojj  sskkuuppššttiinnii  nnaa  rraasspprraavvuu  ii  ddoonnooššeennjjee..  

 

 

 

 

ŽŽ UU PP AA NN   
  

    mr. Darko Milinović, dr.med.,v.r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
KLASA: 500-01/18-01/15 
URBROJ: 
Gospić, ______________ 2018. godine 
 
 
 Na temelju članka 33. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/04 i 
37/08-Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH), članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 
(„Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 
6/13- pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18-ispravak), Županijska skupština Ličko-senjske županije na ___ 
sjednici održanoj _______________ 2018. godine, donijela je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
 
 Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije 
za 2017. godinu. 
 

II. 
 
 Izvješće će se dostaviti Ministarstvu zdravstva. 
 

III. 
 
 Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije. 
 
 
 
        P R E D S J E D N I C A 
 
            Nada Marijanović, mag.ing.sliv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA 

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 500-01/18-01/13 

URBROJ: 2125/1-04-18-02 

Gospić, 19. ožujka 2018. godine 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA LIČKO-

SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

          I.UVOD 

 

Zakonom o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/04 i 37/08, dalje u 

tekstu: Zakon), određuju se prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te 

način i promicanje tih prava. Zakonom se svakom pacijentu jamči opće i jednako pravo na 

kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, 

a temeljenu na načelima humanosti i dostupnosti. 

 

 Zakonom je određeno pravo pacijenata na suodlučivanje, obaviještenost, odbijanje 

primitka obavijesti, prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog odnosno terapijskog 

postupka, pristup medicinskoj dokumentaciji, povjerljivost, održavanje osobnih kontakata, 

samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove, pravo na privatnost i naknadu štete. 

Propisana je i zaštita pacijenata koji nije sposoban dati pristanak zalječenje, zaštita 

pacijenata nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje te mogućnost provođenja zahvata 

na ljudskom genomu. 

 

 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. U obavljanju poslova iz svojega djelokruga Povjerenstvo je ovlašteno 

upozoravati, predlagati i davati preporuke. 

 

 U skladu s člankom 33. stavkom 1. alineja 5. Zakona te člankom 23. Poslovnika o 

radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Ličko-senjske županije 

(„Županijski glasnik“ br. 34/17, dalje u tekstu: Poslovnik), Povjerenstvo za zaštitu prava 

pacijenata Ličko-senjske županije podnosi  Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije i 

Ministarstvu zdravstva godišnje izvješće o svom radu. 

 

II. RAD POVJERENSTVA 

 

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije (dalje: Povjerenstvo) u 

2017. godini je djelovalo u skladu sa Zakonom i Poslovnikom. Sukladno članku 13. 



Poslovnika Povjerenstvo radi na sjednicama, saziva, predlaže dnevni red a njime 

predsjedava predsjednik Povjerenstva. 

Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: prati primjenu propisa na području Ličko-

senjske županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata, prati povrede 

pojedinačnih prava pacijenata na području Ličko-senjske županije, predlaže poduzimanje 

mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Ličko-senjske županije, bez 

odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata Ministarstva 

zdravstva o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili 

zdravlje pacijenta, podnosi Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije i Ministarstvu 

zdravstva godišnje izvješće o svom radu, obavještava javnost o povredama prava pacijenata  

te obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata. 

 Tijekom 2017. godine Povjerenstvo je održalo dvije sjednice, s tim da je prva 

sjednica održana u travnju 2017. godine budući da je predsjedniku i članovima 

povjerenstva isticao mandat te je raspisan Javni poziv pacijentima, nevladinim udrugama i 

stručnjacima iz područja zaštite prava pacijenata za prijavu u radu Povjerenstva za zaštitu 

prava pacijenata Ličko-senjske županije. Županijska skupština  na sjednici održanoj 25. 

rujna 2017. godine donijela je Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava 

pacijenata Ličko-senjske županije te je isto proslijeđeno zdravstvenim ustanovama da stave 

na svoje oglasne ploče. 

 Druga sjednica u novom sazivu Povjerenstva održana je 24. studenoga 2017. godine 

na kojoj je donesen Poslovnik o radu i Program rada Povjerenstva za zaštitu prava 

pacijenata Ličko-senjske županije za 2018. godinu. 

 Tijekom 2017. godine Povjerenstvo nije zaprimilo niti jednu pritužbu o povredi 

pojedinačnih prava pacijenata na području Ličko-senjske županije. 

 

III. ZAKLJUČAK 

 

Povjerenstvo je tijekom 2017. godine zaštitu prava pacijenata provodilo u okviru 

Zakonom utvrđenog djelokruga, prateći primjenu propisa i povrede pojedinačnih prava 

pacijenata na području županije. 

 

Zakonom o zaštiti prava pacijenata određena su prava pacijenata prilikom korištenja 

zdravstvene zaštite te način promicanja tih prava. Svakom pacijentu jamči se opće i 

jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom 

stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem 

interesu pacijenta uz poštivanje njegovih osobnih prava. 

 

 Povjerenstvo nastoji omogućiti bolje sagledavanje stanja na području zaštite i 

promicanja prava pacijenata u Županiji, prateći primjenu propisa i ukazujući na propuste 

za koje sazna te predlažući mjere koje se mogu poduzeti za zaštitu i promicanje prava 

pacijenata. 

 

 



Povjerenstvo će nastojati u budućem razdoblju upoznati što veći broj pacijenata sa 

svojim djelovanje te intenzivirati suradnju preko zdravstvenih ustanova i udruga sa 

područja zdravstva s ciljem poduzimanja mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na 

području Ličko-senjske županije. 

 

        PREDSJEDNICA 

 

        Mandica Pavelić,v.r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


