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KLASA: 500-01/10-01/01
URBROJ: 2140/01-10-10-1
Krapina, 12. veljače 2010.

n/p Ž U P A N A

PREDMET: Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu
prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je na 31. sjednici održanoj dana 06. travnja 2005. godine
donijela Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske
županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 4/05., dalje u tekstu: Odluka).

Točkom IV. Odluke imenovano je pet članova Povjerenstva: Ljiljana Malogorski, Ivan Gregurek, Davor Brlić,
Marijan Sente  i Stjepan Šalomon. Obzirom da Odlukom nije utvrđen mandat članova Povjerenstva, na inicijativu članova
Povjerenstva, pristupilo se postupku donošenja izmjene  Odluke, na način da se Odlukom  utvrdi mandat Povjerenstva u
trajanju od četiri godine (kao i za sva radna tijela Županijske skupštine i župana), nadalje da se sastav (imenovanje i
razrješenje)  Povjerenstva utvrđuje posebnim rješenjem Županijske skupštine kao i da članovi Povjerenstvo između sebe
izabiru predsjednika. Slijedom navedenog, predlaže se izmjena točke IV. Odluke,  kao u članku 1. Nacrta prijedloga
odluke.

Nadalje, Zakonom o ravnopravnosti spolova («Narodne novine» broj 82/08., dalje u tekstu: Zakon) u članku 11.
stavku 5. propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne u svoje opće akte unijeti
antidiskriminacijske zakonske odredbe i mjere za uspostavljanje ravnopravnosti spolova. U skladu s navedenom
odredbom Zakona, predlaže se dopuna Odluke na način da se iza točke  X. doda točka Xa. koji bi glasila: «Izrazi koji se u
ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.»

Slijedom navedenog, predlaže se županu da prihvati Nacrt i utvrdi Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije, u predloženom
tekstu, te isti uputi Županijskoj skupštini na usvajanje.

P R O Č E L N I C A
Zorica Franjčec Capar, dipl. iur.

Prilog:
1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata

na području Krapinsko-zagorske županije,
2. Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva

za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije,
3. Prijedlog zaključka.
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KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Na temelju čl. 30. i 43. stavka 1.  Zakona o zaštiti 
prava pacijenata (“Narodne novine” br. 169/04.) i čl.17. 
Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije” br. 13/01), Županijska 
skupština Krapinsko-zagorske županije  na 31.  sjednici 
održanoj dana 06. travnja 2005. godine, donijela je

O  D  L  U  K  U
O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA 

ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA NA 
PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE 

ŽUPANIJE

I.

U cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata 
na području Krapinsko-zagorske županije osniva se Povje-
renstvo za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-
zagorske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.
Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:
- prati primjenu propisa na području Krapinsko-za-

gorske županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa        
pacijenata,

- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na 
području Krapinsko-zagorske županije,

- predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promi-
canje prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske 
županije,

- 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 Krapinsko-zagorske 
županije i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje 
izvješće o svom radu,

- obavještava javnost o povredama prava paci-
jenata,

- obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti 
prava pacijenata.

III.
Povjerenstvo ima pet članova koje imenuje 

Županijska skupština, na temelju javnog poziva, iz redova 
pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području 
zaštite prava pacijenata.

IV.

U Povjerenstvo se imenuju:
1. Ljiljana Malogorski, dipl. iur., Gornje Jesenje 80, 
Gornje Jesenje,
2. Ivan Gregurek, upr. pravnik, Jarek 9a, Hrašćina - 
Trgovišće,
3. Davor Brlić, graf. tehničar, Martinečka 47, Zlatar,
4. Marijan Sente, dipl. iur., Martinec Orehovečki 25, 
Brestovec Orehovički,
5. Stjepan Šalamon, dipl. kriminalist, Velika Ves 146C, 
Lepajci.

V.
Članovi Povjerenstva u svome radu obvezni su 

postupati tako da ne ugroze dužnost čuvanja službene, 
odnosno profesionalne tajne.

VI.
U obavljanju poslova iz svoga djelokruga Povje-

renstvo je ovlašteno:
- upozoravati, predlagati i davati preporuke,
- nadležnim tijelima državne uprave, tijelima 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim 
i fi zičkim osobama predlagati poduzimanje mjera za 
sprečavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i 
interese pacijenata,

- zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama.

VII.

Povjerenstvo će obavijestiti podnositelja pritužbe o 
poduzetim aktivnostima povodom njegove pritužbe bez 
odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana.

VIII.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o svome radu kojim 
se pobliže uređuje organizacija i način rada.

IX.

Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za 
društvene djelatnosti, Službi za zdravstvo i socijalnu 
skrb Krapinsko-zagorske županije.

X.

Sredstva za naknade za rad članova Povjeren-
stva osiguravaju se u Proračunu Krapinsko-zagorske 
županije.

XI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave  u 

“Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA: 500-01/05-01/15
URBROJ: 2140/1-01-05-4
Krapina,   06. travnja 2005.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Željko Vincelj, dipl.oec., v.r.

Na temelju točke V. stavka 3. Odluke o minimal-
nim fi nancijskim standardima za decentralizirane funk-
cije za zdravstvene ustanove u 2005. godini (“Narodne 
novine” broj 185/04.), točke VI.  Odluke o kriterijima i 
mjerilima i načinu fi nanciranja zdravstvenih ustanova iz 
sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 
u 2005. godini ( “Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije”, broj 1/05) i članka 17. Statuta Krapinsko-za-
gorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije” br. 13/01), Županijska skupština Krapinsko-za-
gorske županije,  na 31. sjednici održanoj dana 06. travnja 
2005. godine, donijela je  

O D L U K U
O RASPOREDU DODIJELJENIH SREDSTAVA 

ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE IZMEĐU 
ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2005. G.

I.

Utvrđuje se da je Vlada Republike Hrvatske Od-



KLASA: 500-01/10-01/01
URBROJ: 2140/01-01-10-3
Krapina, ___ ožujka 2010.

Na temelju članaka 30. i 32.  Zakona o zaštiti prava pacijenata («Narodne novine» broj 169/04. i 37/08.-Odluka
USRH) i članka 17. st. 1. al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj
13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 5. sjednici održanoj
dana --- ožujka 2010. godine donijela je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU

PRAVA PACIJENATA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske

županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 04/05.) točka IV. Odluke mijenja se i glasi:
«Povjerenstvo se imenuje na mandat od četiri godine, te Županijska skupština donosi posebno rješenje o

imenovanju odnosno razrješenju Povjerenstva.
Povjerenstvo iz reda svojih članova izabire predsjednika Povjerenstva».

Članak 2.
Iza točke X. Odluke dodaje se točka Xa. koji glasi:
«Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.»

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav Ćuk, dr. med.

Dostaviti:
1. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, ovdje
2. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



KLASA: 500-01/10-01/01
URBROJ: 2140/01-09-10-2
Krapina, 08. ožujka  2010.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu
prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije

Na temelju članka 32. st. 1. al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije» broj 13/01., 05/06., 11/06. – pročišćeni tekst i 14/09.) župan Krapinsko-zagorske županije,
dana 08. ožujka 2010. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije.

2. Prijedlog odluke  iz točke 1.  ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županijskoj skupštini
na razmatranje i donošenje.

4. Za izvjestiteljicu po točci 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Zorica Franjčec-Capar,
dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

Ž U P A N

Mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.


