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           ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- o v d j e- 

 

PREDMET: Prijedlog Riješenja o imenovanju članova 
           Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije, 

         -dostavlja se 
 

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

Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 

PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 
 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Sredstva za izvršenje osigurana su u Proračunu 

Ličko-senjske županije. 
 

OBRAZLOŽENJE:  

 Sukladno članku 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/04, 37/08) 

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) ima pet članova koje na 

temelju javnog poziva imenuje Županijska skupština Ličko-senjske županije iz redova pacijenata, 

nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata. Povjerenstvo djeluje pri 

Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a sredstva za naknade za rad članova Povjerenstva 

osiguravaju se u Proračunu Ličko-senjske županije. 

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/04 i 

37/08), 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, tijekom kojega je pristiglo pet prijava kandidata:  

1. Zrinka Rosić, predsjednica Udruge dijabetičara Ličko-senjske županije, 

2. Anita Špalj, predsjednica Društva multiple skleroze Ličko-senjske županije, 

3. Mandica Pavelić, predsjednica Udruge oboljelih i liječenih od malignih bolesti, njihovih 

obitelji i prijatelja „VILA ZA LIKU“, 

4. Saša Marković, pomoćnik djeci s posebnim potrebama u OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, 

5. Željka Šikić, članica Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Pčelica“. 
 

 Temeljem navedenog, predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Rješenja o imenovanju 

članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije. 
 

PROČELNICA 
 

Valentina Bublić, mag. ing,v.r.. 



 

 

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

KLASA:  

URBROJ: 

Gospić, ________2013. godine 
 

 

 Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 

169/04, 37/08), 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 dana _______ 2013. 

godine, donijela je 
 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju članova Povjerenstva  

za zaštitu prava pacijenata  

Ličko-senjske županije 
 

 

I. 

 Za članove Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije (dalje u 

tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 
 

 1. ______________ 

 2. ______________ 

 3. ______________ 

 4. ______________ 

 5. ______________ 
 

 II. 

 Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 
 

- prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava i interese pacijenata na 

području Ličko-senjske županije, 

- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata i predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i 

promicanje prava pacijenata te obavještava javnost o povredama prava pacijenata, 

- bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata 

ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata 

koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata, 

- podnosi Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije i ministarstvu nadležnom za 

zdravstvo izvješće o svom radu, 

- obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata. 

 

 

III. 



 Članovima Povjerenstva isplaćivati će se dnevnice i troškovi prijevoza na teret 

proračunskih sredstava Županije. 
 

IV. 

 Povjerenstvo će djelovati pri Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, koji će 

obavljati administrativno tehničke poslove za potrebe rada Povjerenstva. 
 

V. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u „Županijskom 

glasniku“ Ličko-senjske županije. 

 

 

 

     PREDSJEDNIK  

          mr. Darko Milinović, dr. med. 

 


