
Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine", 

broj 169/04) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije", broj 11/09), Županijska skupština Splitsko-

dalmatinske županije na  4. sjednici,  održanoj  7. rujna 2009., donijela je  

 

                                                       O  D  L  U K U 

                         o  osnivanju  Povjerenstava za zaštitu prava pacijenata 

                                         u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

                                      

                                                  Članak 1. 

 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Splitsko-

dalmatinskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo ) . 

 

                                                             Članak 2. 

 

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana (u daljnjem tekstu: članovi 

Povjerenstva) koje na temelju javnog poziva i na prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanja imenuje Županijska skupština. 

 Članovi povjerenstva imenuju se iz reda pacijenata, nevladinih udruga i 

stručnjaka na području zaštite prava pacijenata. 

 

                                                              Članak 3. 

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

 Skupština će razriješiti člana Povjerenstva i prije isteka mandata: 

- ako neopravdano ne nazoči sjednicama Povjerenstva, 

- na osobni zahtjev, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora 

u trajanju dužem od šest mjeseci, 

- ako odjavi prebivalište s područja Splitsko-dalmatinske županije, 

- na obrazloženi prijedlog predsjednika Povjerenstva. 

 Predsjednik Povjerenstva može se razriješiti i prije isteka mandata na 

obrazloženi prijedlog pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 U slučaju razrješenja člana Povjerenstva, na istoj se sjednici imenuje novi član   

Povjerenstva, a njegov mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je 

imenovan. 

 

                                                             Članak 4. 

 

     Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

- prati primjenu propisa na području Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem 

tekstu: Županija) koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata, 

- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije, 

- predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na 

području 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, 
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- podnosi Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije i ministarstvu 

nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu, 

- obavještava javnost o povredama prava pacijenata, 

- obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata. 

 

                                                            Članak 5. 

 

Član Povjerenstva ima pravo na naknadu. 

 Naknada se određuje u netto iznosu u visini dnevnice koja se isplaćuje 

zaposlenima u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije, a pravo na naknadu 

član Povjerenstva ima za nazočnost sjednici. 

 Osim naknade iz stavka 2. ovog članka član Povjerenstva ima pravo i na 

naknadu prijevoznih troškova ukoliko je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta 

održavanja sjednice više od 20 km.  

 Naknada prijevoznih troškova priznaje se u visini cijene putne karte 

sredstvima javnog prijevoza od mjesta stanovanja člana Povjerenstva do mjesta 

održavanja sjednice. 

 Sredstva za naknade osiguravaju se u Proračunu Splitsko-dalmatinske 

županije na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

                                                           Članak 6. 

 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za 

zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

                                                            Članak 7. 

 

Povjerenstvo je dužno u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove 

Odluke donijeti Poslovnik o radu. 

 

                                                            Članak 8. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i 

imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/06). 

 

                                                            Članak 9. 

 

             Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Splitsko-

dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 021-04/09-02/177 

URBROJ: 2181/1-01-09-01 

Split, 7. rujna 2009.                                         

                                                                                       PREDSJEDNIK       

                                                                             ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  

 

 

                      Petroslav Sapunar, prof., v.r. 


