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 Temeljem članka 30. i 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" broj 169/04.) i 
članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 4/02. - pročišćeni 
tekst i 9/03.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 10. sjednici 4. travnja 2005. godine 
 
 
 
 O D L U K U 
 
 o osnivanju Povjerenstva za 
 zaštitu prava pacijenata na području 
 Osječko-baranjske županije 
 
 
 Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-
baranjske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a u cilju ostvarivanja i promicanja prava 
pacijenata u Osječko-baranjskoj županiji. 
 
 Članak 2. 
 
 Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana, koje na temelju javnog poziva imenuje Skupština 
Osječko-baranjske županije iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka u području zaštite prava 
pacijenata na vrijeme od četiri godine. 

 
Članak 3. 

 
 Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 
 
- prati primjenu propisa na području jedinice područne (regionalne) samouprave koji se odnose 

na zaštitu prava i interesa pacijenata, 
- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području jedinice područne (regionalne) 

samouprave, 
- predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području jedinice 

područne (regionalne) samouprave, 
- bez odgañanja 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 skupštini jedinice područne (regionalne) samouprave i ministarstvu nadležnom za 
zdravstvo godišnje izvješće o svom radu, 

- obavještava javnost o povredama prava pacijenata i 
- obavlja druge poslove odreñene Zakonom o zaštiti prava pacijenata. 
 
 

Članak 4. 
 

 Članovi Povjerenstva u svom radu obvezni su postupati tako da ne ugroze dužnost čuvanja 
službene, odnosno profesionalne tajne. 
 
 Članak 5. 
 
 Članovi Povjerenstva primaju naknadu za svoj rad u visini utvrñenoj za članove radnih tijela 
Skupštine Osječko-baranjske županije. 
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 Članak 6. 
 
 Upravni odjel za društvene djelatnosti utvrñuje tekst javnog poziva i objavljuje javni poziv u 
dnevnom tisku, te obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Povjerenstvo. 
 
 
 Članak 7. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 500-01/05-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-05-5 
 
Osijek, 4. travnja 2005. 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Branimir Glavaš, v.r. 
 
 


