
Upravni odjel za društvene djelatnosti 

KLASA: 500-01/16-01/04 

URBROJ: 2125/1-04-16-14 

Gospić, 03. veljače 2016. 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 2015. godinu, 

           - dostavlja se 

 

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

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske), 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 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske) 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 V. sjednici održanoj 25. siječnja 2016. godine usvojilo Izvješće o 

radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2015. godinu. 

 Tijekom 2015. godine Povjerenstvo je održalo dvije sjednice, a nije zaprimljena niti 

jedna pismena pritužba pacijenata. 

 Predlaže se Županijskoj skupštini prihvaćanje Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu 

prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2015. godinu. 

 

 

PROČELNICA 

Valentina Bublić, mag. ing., v.r. 
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Ž U P A N  
KLASA: 500-01/16-01/04 
URBROJ: 2125/1-02-16-01 
Gospić, 8. veljače 2016. 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 po Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava 

pacijenata Ličko-senjske županije za 2015. godinu te isti dostavljam Županijskoj skupštini na 

raspravu i donošenje. 

 

 

 

 

 

    ŽŽ UU PP AA NN   

    Milan Kolić, v.r. 
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

Klasa: 500-01/16-01/04 

Urbroj: 2125/1-01-16- 

Gospić, _______2016. 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 2015. 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. 
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POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA 
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 
KLASA: 500-01/16-01/04 

URBROJ: 2125/1-04-16-04 

Gospić,  25. siječanj 2016. godine 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA  

LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU 

 

 

 

I. 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. 

 

 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. 

 

 



5 
 

II. RAD POVJERENSTVA 

 

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

u 2015. 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 te obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata. 

 

 Tijekom 2015. godine Povjerenstvo je održalo dvije sjednice (3. sjednica održana 23. veljače 

2015. g. i 4. sjednica održana 26. listopada 2015. g.). Povjerenstvo je odluke donosilo pravovaljano tj. 

na održanim sjednicama bila je nazočna 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 2015. do 31. prosinca 2015.) ukupno iznosi 

1.660,00 kn. 

 

 Povjerenstvo je na svojoj trećoj sjednici godine donijelo Program rada Povjerenstva za 2015. 

godinu. Temeljni ciljevi Programa Povjerenstva u 2015. godini su bili: pomoć pacijentima u 

ostvarivanju njihovih prava, prikupljanje podataka, unapređivanje zaštite prava pacijenata, pružanje 

informacija i savjetovanje pacijenata o zaštiti njihovih prava.  

 U kratkoj raspravi o problemu osiguranja stručne pomoći logopeda u osnovnim školama 

Ličko-senjske županije, dogovoreno je da se izradi obrazac iskazivanja potrebe za stručnom pomoći 

logopeda koji će se uputiti osnovnim školama u Ličko-senjskoj županiji. 

 Članovi Povjerenstva upoznati su sa projektom Udruge „Put u život“, u okviru natječaja 

„Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga“, a Partneri na 

projektu su Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Pčelice“ iz Gospića i Udruga osoba s 

invaliditetom „Bolje sutra“ Grada Koprivnice iz Koprivnice. 

 

 Na četvrtoj sjednici članovi Povjerenstva razmotrene su dostavljene iskazane potrebe za 

stručnom pomoći logopeda u osnovnim školama na području županije, za školsku godinu 2014./2015. 

Prema dostavljenim podacima, iskazana je potreba za terapijskim radom logopeda za 168 učenika. U 

OŠ Lovinac terapijski rad logopeda provodi udruga „Postojim“ iz Zagreba, a u Novalji terapijski rad 

logopeda osiguran je temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji s Dječjim vrtićem Carić. 

 Kako bi se obuhvatili i učenici upisani u prvi razred u školskoj godini 2015./2016., odlučeno je 

da se zatraže podaci od osnovnih škola, a isto bi služilo za pripremu projekta koji bi bio podloga za 

prijavu na fondove Europske unije.  
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Članovima Povjerenstva predstavljen je Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Mreže javne 

zdravstvene službe koji je objavilo Ministarstvo zdravlja. Županijska skupština Ličko-senjske županije 

je Zaključkom (Klasa: 500-01/15-01/17; Urbroj: 2125/1-01-15-05; od 16. srpnja 2015. godine), dala 

prethodno mišljenje, u kojem su iznesene specifičnosti prostora Ličko-senjske županije te činjenice 

zbog kojih pojedini timovi trebaju ostati u Mreži javne zdravstvene službe. U samoj raspravi 

Povjerenstvo je iskazalo slaganje sa prethodnim mišljenjem Županijske skupštine, a predloženom 

organizacijom javne zdravstvene službe bila bi ugrožena prava pacijenata na području naše Županije. 

Međutim, prihvaćene su sve primjedbe Ličko-senjske županije, osim za proširenje Mreže na 

zdravstvenu njegu u kući bolesnika za područje Općine Vrhovine te je Ministar zdravlja donio Izmjene 

i dopune Mreže javne zdravstvene službe („Narodne novine“ br.113/15). 

 

Člankom 35. Zakona, predviđeno je pravo pacijenta na podnošenje pritužbe Povjerenstvu, a 

člancima 36. i 37. postupci koje Povjerenstvo ima pravo provesti povodom pritužbe pacijenta. 

Međutim, članak 35. Zakona ukinut je Odlukom Ustavnog suda od 12. ožujka 2008. godine ("Narodne 

novine" broj 37/08.), a prestao je važiti 31. prosinca 2008. godine. Naime, u postupku ocjene 

suglasnosti članka 35. Zakona o zaštiti prava pacijenata s Ustavom, Ustavni sud ocijenio je da pritužba 

propisana člankom 35. stavcima 1. i 2. ovog Zakona nije pravno sredstvo kojim bi se na djelotvoran i 

efikasan način moglo ostvariti Ustavom zajamčeno pravo na zdravstvenu zaštitu budući da se, 

sukladno odredbama Ustava, u povodu pritužbe ne donosi pojedinačni akt utemeljen na zakonu niti 

je nastavno osigurana sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata tijela koja imaju javne ovlasti. 

Budući da je članak 35. Zakona prestao važiti, Povjerenstvo bi u slučaju zaprimljenih pritužbi 

pacijenata, iste proslijedilo zdravstvenim ustanovama na koje su se odnosile, zdravstvenoj inspekciji 

Ministarstva zdravlja, Hrvatskoj liječničkoj komori i ostalim nadležnim institucijama na mjerodavno 

rješavanje, na koji način bi se pacijente uputilo na njihova zakonska prava. 

 

Tijekom 2015. godine Povjerenstvo nije zaprimilo niti jednu pritužbu o povredi pojedinačnih 

prava pacijenata na području Ličko-senjske županije. 

 

 Članica Povjerenstva gđa Rosić, kao predsjednica Udruge dijabetičara Ličko-senjske županije, 

koja skrbi o dijabetičarima na cijelom području naše Županije, izvijestila je Povjerenstvo o 

problemima s kojima se pacijenti susreću pri izdavanju liječničkih recepata kod doktora obiteljske 

medicine, stoga je i predložila organiziranje edukativnih predavanja.  

 

 Radi cjelovitog uvida u stanje pritužbi pacijenata na liječničke postupke, za potrebe izrade 

ovog Izvješća, Povjerenstvo je od zdravstvenih ustanova na području Županije zatražilo dostavu 

podataka kojima raspolažu. 

 

 Prema dostavljenim podacima od strane zdravstvenih ustanova, pritužbe pacijenata na 

pruženu zdravstvenu uslugu bile su u Domu zdravlja Novalja (4 pritužbe) i Zavodu za hitnu medicinu 

Ličko-senjske županije (4 pritužbe). Pritužbe pacijenata u tim zdravstvenim ustanovama prosljeđene 

su na postupanje tijelima zdravstvene ustanove (Stručno vijeće i Upravno vijeće) i odgovarajućoj 

komori i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. 
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III. ZAKLJUČAK 

 

 Povjerenstvo je tijekom 2015. 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 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,v.r. 

 

 


