
 

 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

KLASA: 500-01/15-01/06 

URBROJ: 2125/1-04-15-04 

Gospić, 23. veljače 2015. godine 

 

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- o v d j e- 

 

 

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu 

            prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2014. godinu, 

           -dostavlja se 

 

PRAVNI TEMELJ: Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/04 i 37/08), 

Statut Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 

22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13i 6/13-pročišćeni tekst)) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ: Župan 

 

NOSITELJ IZRADE: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije u 

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

tekstu: Povjerenstvo) podnosi Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije i Ministarstvu 

zdravlja godišnje izvješće o svom radu. 

 

 Povjerenstvo je na svojoj III. sjednici održanoj 23. veljače 2015. godine usvojilo 

Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2014. 

godinu te ga dostavilo Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. 

 



 Povjerenstvo je u 2014. godini djelovalo u skladu sa Zakonom i Poslovnikom. 

Sukladno članku 13. Poslovnika Povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice Povjerenstva 

saziva, predlaže dnevni red i njime predsjedava predsjednik Povjerenstva. 

 

 Tijekom 2014. godine Povjerenstvo je održalo 2 sjednice. Na održanim sjednicama 

bila je nazočno većina članova Povjerenstva te su odluke donosili pravovaljano. Svi prijedlozi 

i mišljenja članova Povjerenstva unesena su u Zapisnike sa sjednica Povjerenstva. Visina 

sredstava utrošenih za rad Povjerenstva u izvještajnom razdoblju (od 1. siječnja 2014. do 31. 

prosinca 2014.) ukupno iznosi: 1.886,00 kn. 

 

 Predlaže se Županijskoj skupštini prihvaćanje Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu 

prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2014. godinu. 

 

 

PROČELNICA 

Valentina Bublić, mag. ing., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Ž U P A N 
KLASA:  500-01/15-01/06 
URBROJ: 2125/1-02-15-01 
Gospić, 17. travnja 2015. 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 i 6/13 – pročišćeni tekst), donosim 

 

 

 

ZZ    AA    KK    LL    JJ    UU    ČČ    AA    KK  

 

 

 

 Utvrđujem prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu 

prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2014. godine i isti dostavljam Županijskoj 

skupštini  na raspravu i  donošenje. 

 

  

 

 

                  ŽŽ UU PP AA NN   

                   Milan Kolić 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

Klasa:  

Urbroj:  

Gospić, __________2015. god. 
 

 

 Na temelju članka 33. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 

169/04 i 37/08) i 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 i 6/13-pročišćeni tekst), 

Županijska skupština Ličko-senjske županije na ____ sjednici održanoj __________ godine, 

donijela je  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 

 Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske 

županije za 2014. godinu. 

 

II. 

 Izvješće će se dostaviti Ministarstvu zdravlja. 

 

III. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije. 

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

         mr. Darko Milinović, dr. med. 

 



POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA 

KLASA: 500-01/15-01/06 

URBROJ: 2125/1-04-15-03 

Gospić, 23. veljače 2015. godine 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA 

PACIJENATA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 

 

UVOD 

 

 Zakonom o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" br. 169/04, 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 pacijenta 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 pacijenta koji nije sposoban dati pristanak za liječenje, zaštita pacijenta 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 svojeg djelokruga Povjerenstvo je ovlašteno: 

 upozoravati, 

 predlagati i 

 davati preporuke. 

 

 

 

 Člankom 6. Poslovnika o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području 

Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 1/10), predsjednik i članovi Povjerenstva 

imenuju se na vrijeme do isteka mandata članova Županijske skupštine koja ih je imenovala. 

Temeljem navedenog, a sukladno članku 32. Zakona, Odbor za izbor i imenovanje Ličko-



senjske županije objavio je Javni poziv pacijentima, nevladinim udrugama i stručnjacima iz 

područja zaštite prava pacijenata za prijavu u radu Povjerenstva. Javni poziv objavljen je 06. 

listopada 2013. godine u dnevnim novinama „24 sata“ te na web stranici i oglasnoj ploči 

Ličko-senjske županije. Rok za podnošenje prijava bio je do 31. listopada 2013. godine.  

 

 Temeljem podnesenih prijava kandidata Županijska skupština je na IV. sjednici 

održanoj dana 28. studenoga 2013. godine donijela Rješenje o imenovanju članova 

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 

21/13). 

 

 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. 01/14, dalje u tekstu: Poslovnik), Povjerenstvo za zaštitu prava 

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

Ministarstvu zdravlja godišnje izvješće o svom radu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAD POVJERENSTVA 

 

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

Povjerenstvo) u 2014. godini je djelovalo u skladu sa Zakonom i Poslovnikom. Sukladno 



članku 13. Poslovnika Povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice Povjerenstva saziva, 

predlaže dnevni red i 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 zdravlja o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti 

život ili zdravlje pacijenata, 

- podnosi Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije i Ministarstvu zdravlja godišnje 

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

- obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata. 

 

 Tijekom 2014. godine Povjerenstvo je održalo dvije sjednice. Povjerenstvo je odluke 

donosilo pravovaljano tj. na održanim sjednicama bila je nazočno većina njegovih članova. 

Svi prijedlozi i mišljenja članova Povjerenstva unesena su u Zapisnike sa sjednica 

Povjerenstva. Visina sredstava utrošenih za rad Povjerenstva u izvještajnom razdoblju (od 1. 

siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.) ukupno iznosi: 1.886,00 kn. 

 

 Povjerenstvo je na svojoj prvoj sjednici održanoj u siječnju 2014. godine donijelo 

Poslovnik i Program rada Povjerenstva za 2014. godinu. Temeljnji ciljevi Programa 

Povjerenstva u 2014. godini su bili: pomoć pacijentima u ostvarivanju njihovih prava, 

prikupljanje podataka, unapređivanje zaštite prava pacijenata, pružanje informacija i 

savjetovanje pacijenata o zaštiti njihovih prava.  

 

Članovi Povjerenstva su iznijeli primjedbe i probleme s kojim se susreću udruge kojih 

su i sami članovi, ali i ostale osobe/pacijenti te iskazali potrebu za reakcijom Povjerenstva 

kako bi se navedene teškoće pokušale ukloniti. Povjerenstvo je tako uputilo upit i zatražilo 

postupanje od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Gospiću, a u 

svezi korištenja platforme za invalide. Na navedeni upit, Povjerenstvu je dostavljeno 

očitovanje u kojemu izvještavaju Povjerenstvo o izvršenom ispitivanju platforme za invalide, 

o čemu je izdano i Uvjerenje o ispitivanju stroja ili uređaja s povećanim opasnostima. Pored 

navedenoga izvršen je i redoviti servis sklopive platforme te je platforma u funkciji. Također, 

izneseni su i različiti prijedlozi članova Povjerenstva u svezi ostvarivanja više razine 

zdravstvene zaštite za stanovništvo Županije, s posebnim osvrtom i pažnjom na starije osobe i 

osobe s invaliditetom te potrebu prijavljivanja udruga s područja Županije na različite 

natječaje za sufinanciranje projekata putem EU fondova, a u sklopu toga i povećati suradnju 

udruga prilikom prijave projekata, sa svrhom prihvaćanja i odabira projekata za financiranje. 



Predsjednica Povjerenstva imenovana je članicom Radnog tijela za zaštitu prava 

pacijenata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te je na drugoj sjednici Povjerenstva 

informirala ostale članove o osnivanju Radnog tijela. Radno tijelo ima 20 članova, a u svojem 

radu usmjereno je na donošenje prijedloga mjera i provođenje zadataka potrebnih za 

unapređenje zdravstvene zaštite i ostvarivanje prava pacijenata i to za: 

1. poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi pacijenata i omogućavanje što cjelovitijeg 

ostvarivanja prava pacijenata koje između ostalog podrazumjeva pravo pacijenata na 

obaviještenost i suodlučivanje tijekom pružanja zdravstvenih usluga, pravo na fizički i 

mentalni integritet i zaštitu osobnosti te pravo na poštivanje moralnih, kulturnih i vjerskih 

uvjerenja; 

2. razmatranje pritužbi pacijenata u vezi povrede određenih pravana pruženu uslugu 

zdravstvene zaštite i dr. 

Bitno je naglasiti da je na sjednici Radnog tijela predstavljena grupa o pravima 

pacijenata unutar imformacijskog sustava za liječnike (ILS) koji omogućava interaktivnu 

komunikaciju između liječnika i Zavoda te će također svim članovima Radnog tijela biti 

omogućen pristup istoj. Članovi radnog tijela sudjelovati će i u izradi sadržaja rubrike „Prava 

pacijenata“ na web stranici Zavoda. 

 Na drugoj sjednici Povjerenstva također je članovima Povjerensta predstavljen Projekt 

Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim 

odgojno obrazovnim ustanovama Ličko-senjske županije. Ministarstvo znanosti, obrazovanja 

i sporta, kao Posredničko tijelo razine 1 u postupku odabira projekata donijelo je Odluku o 

financiranju, kojom je za Projekt Ličko-senjske županije odobreno financiranje u 

maksimalnom iznosu bespovratnih sredstva 1.041.303,78 kn. Odobreno je financiranje 17 

pomoćnika u nastavi za 19 učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je 

osnivač Ličko-senjska županija. 

 Povjerenstvo postupa i po predstavkama u svezi organizacije zdravstvene zaštite na 

području Županije. Tako je tijekom 2014. godine zaprimilo jednu anonimnu predstvaku na 

organizaciju zdravstvene zaštite u djelatnosti dentalne medicine na području Grada Novalje. te 

po istoj postupilo. Na zaprimljenu predstavku Povjerenstvo je zatražilo očitovanje Doma 

zdravlja Novalja, budući da za jedan tim dentalne zdravstvene zaštite sklopljen ugovor s 

HZZO-om ima Doma zdravlja, dok je drugi tim koji radi u sklopu Ustanove, tim koji se nalazi 

u koncesiji. Sukladno zatraženom Dom zdravlja je dostavio očitovanje u kojemu navodi da su 

izvršili uvid u raspored rada za kolovoz 2014. godine iz kojega su utvrdili da dana koji je 

naveden u anonimnoj predstavci, tj 03. kolovoza 2014. godine (subota) nije radio niti jedan od 

prethodno navedenih timova. Naime, određeno je da djelatnici u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti 

u njihovoj ustanovi odrađuju drugu parnu, odnosno drugu neparnu subotu u mjesecu u 

dopodnevnim satima do punog mjesečnog fonda sati sukladno Pravilniku. Također, navedeni 

timovi nemaju ugovoren standard dežurstva, niti su ugovorene usluge iznad standarda. 

 

 

ZAKLJUČAK 

 



 Povjerenstvo je tijekom 2014. 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 zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom 

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

interesu pacijenta uz poštivanje njegovih osobnih stavova.  

 

 Povjerenstvo u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata prati primjenu propisa 

koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata, povrede pojedinačnih prava pacijenata na 

području Županije, u slučaju težih povreda prava pacijenata obavještava Povjerenstvo za 

zaštitu i promicanje prava pacijenata Ministarstva zdravlja te obavještava javnost o 

povredama prava pacijenata. 

 

 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. 

 

 Budući da na području Županije veliki broj pacijenata nije upoznat s djelovanjem 

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u budućem razdoblju Povjerenstvo će putem 

promotivnih materijala pokušati upoznati što veći broj stanovništva/pacijenata sa svojim 

radom i djelovanjem te kada se obratiti Povjerenstvu. Povjerenstvo će u budućem razdoblju 

nastojati intenzivirati suradnju sa zdravstvenim ustanovama na području Županije i Udrugama 

u području zdravstva s ciljem poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na 

području Ličko-senjske županije. 

 

 

PREDSJEDNICA  

     Željka Šikić 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


