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PREDMET: Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području         

                      Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu 

 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 33. stavak 1. alineja 5. Zakon o zaštiti prava pacijenata («Narodne 

novine, broj 169/04. i 37/08.- Odluka Ustavnog suda) i točka II. Odluke o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije», broj 4/05. i 6/10.)   

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije 

 

PREDLAGATELJ:  Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 

 

IZVJESTITELJ:  Dubravko Sopek, predsjednik Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na  

                                području Krapinsko-zagorske županije 

 

OBRAZLOŽENJE:   

Sukladno članku  33. stavku 1. alineji 5. Zakona o zaštiti prava pacijenata («Narodne novine», 

broj 169/04. i 37/08.- Odluka Ustavnog suda) i točke II. Odluke o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije», broj 4/05. i 6/10.), predsjednik Povjerenstva za zaštitu prava 

pacijenata je dana 18. veljače 2011. godine, Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i 

mlade dostavio Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-

zagorske županije  za  2011. godinu (dalje u tekstu: Povjerenstvo). 

Iz Izvješća je vidljivo da Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u 2011. godini održalo 4. 

sjednice na kojima je razmatralo pojedinačne pritužbe i pohvale pacijenata koje su primljene putem 

«Sandučića» za pritužbe pacijenata postavljenih u objektima zdravstvenih ustanova na području 

Županije. Ukupno je su primljeno 16 pritužbi  i  9 pohvala.  

Također, predsjednik Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata prisustvovao je sastanku 

Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, 

održanog dana 09. studenog u Zagrebu, na kojem je pohvaljen rad i Izvješća  Županijskog 

Povjerenstva.  

  

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, 

udruge i mlade  

 



49000 Krapina, Magistratska 1 tel: 049/329-078, faks: 329-079 

Predlaže se Županu da sukladno članku 33. stavku 1. alineji 5. Zakona o zaštiti prava 

pacijenata, isto razmotri, te utvrdi Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za 

zaštitu pravna pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu i  proslijedi 

Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije radi prihvaćanja. 

 

 

                                                                                                          P R O Č E L N I C A 

                                                                                               Zorica Franjčec Capar, dipl. iur. 
  

 

 

   

Prilog: Izvješće, kao u tekstu                                                                                                         
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        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

       

        

                               

PREDMET:  Izvješće  o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na  

                       području  Krapinsko-zagorske županije  za 2011. godinu 

                        

 

 Na temelju  članka 32. st. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 05/06., 11/06. – pročišćeni tekst i 14/09.) o. d. župana - 

zamjenica župana  Krapinsko-zagorske županije,  dana  21. svibnja 2012. godine donosi  

 

 

Z A K L J U Č A K  

 

 1. Prima se na znanje Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području 

Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu, te se utvrđuje Prijedlog zaključka  o prihvaćanju 

Izvješća  o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Krapinsko-zagorske županije za 2011. 

godinu.  

 

 2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se 

upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 

 

 3. Za izvjestitelja po ovoj točci dnevnoga reda zadužuje se Dubravko Sopek, predsjednik 

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije. 

 

 

          o. d. ŽUPANA - ZAMJENICA ŽUPANA 

                                                                                                          Sonja Borovčak 

 

 

Dostaviti:  

1. Županijska skupština, 

2. Za Zbirku isprava, 

3. Pismohrana. 

 
 



 

                          

 

 

 

 

KLASA: 500-01/12-01/38 

URBROJ: 2140/01-01-12-4 

Krapina, 31.svibnja 2012. 

 

   

 Na temelju  članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije» broj 13/01., 05/06., 11/06. – pročišćeni tekst i 14/09.) Županijska skupština 

Krapinsko-zagorske županije,  na 16. sjednici održanoj dana  31. svibnja 2012. godine donosi  

 

 

 

Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća  o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 

 na području Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu 

   

 

 I. Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-

zagorske županije za 2011. godinu. 

 

 II. Izvješće  o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske 

županije za 2011. godinu nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.  

 

  

                  

                                                                                                          PREDSJEDNIK 

                                                                                                ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

                                                                                                     Višeslav Ćuk, dr. med. 

 
                                                                                                                 

                                                                                                      

Dostaviti: 

1. Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata, 

    n/p predsjednika Povjerenstva, 

2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, 

3. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu, 

4. Za zbirku isprava, 

5. Za prilog zapisniku, 

6. Pismohrana.  

 
 

 


