
 
    
PRAVA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA 
PREMA ZAKONU O ZAŠTITI OSOBA S 
DUŠEVNIM SMETNJAMA 

___________________________________________ 
 
 
Svaka osoba s duševnim smetnjama dobrovoljno ili 
prisilno smještena u psihijatrijsku ustanovu ima 
pravo: 
 

• Biti upoznata u vrijeme prijama, a kasnije na svoj 
izričit zahtjev, sa svojim pravima i dužnostima te 
poučena o tome kako može svoja prava ostvariti. 
 

•  Biti upoznata s razlozima i ciljevima njenog 
smještaja te sa svrhom, prirodom, posljedicama, 
korisnošću i opasnostima provedbe predloženog 
oblika liječenja kako i s korisnošću i opasnostima 
provedbe drugih mogućnosti liječenja. 
 

• Djelatno sudjelovati u planiranju i provođenju 
svojeg liječenja, oporavka i resocijalizacije. 
 

• Obrazovati se i radno osposobiti prema općem 
programu ili posebnom programu za osobe s 
poteškoćama u učenju. 
 

• Na odgovarajuću novčanu naknadu za rad u 
radno-terapijskim poslovima od kojih ustanova u 
kojoj se nalaze na liječenju ostvaruje prihod. 
 

• Podnositi pritužbe izravno ravnatelju psihijatrijske 
ustanove ili predstojniku odjela glede oblika 
liječenja, dijagnosticiranja, otpusta iz ustanove i 
povrede njezinih prava i sloboda. 
 

• Ostavljati zahtjeve i izjavljivati bez nadzora i 
ograničenja prigovore, žalbe i druge pravne 
lijekove nadležnim pravosudnim i državnim 
tijelima. 
 

• Savjetovati se o svom trošku na samo s liječnikom 
ili odvjetnikom po svom izboru. 
 

• Družiti se sa drugim osobama u psihijatrijskoj 
ustanovi i primati posjete. 
 

• O svom trošku slati i primati bez nadzora i 
ograničenja poštu, pakete i tiskovine te 
telefonirati. 
 

• Pratiti radio i televizijske programe. 
 

• Posjedovati predmete za osobnu uporabu. 
 

• Sudjelovati po svom izboru u vjerskim 
aktivnostima u okviru mogućnosti psihijatrijske 
ustanove. 
 

• Predlagati premještaj u drugu psihijatrijsku 
ustanovu. 
 

• Biti otpuštena iz ustanove uz osiguranu podršku za 
prihvat u zajednici.  

 
Prava iz točke 1., 2., 3., 5., 6., 7. i 14. ovoga članka 
mogu u ime osobe s duševnim smetnjama ostvarivati 
članovi obitelji ili druge osobe koje djeluju u njezinom 
interesu.  
Prava iz točke 9., 10., 11. i 12. ovoga članka mogu se 
ograničiti kad postoji osnovana sumnja da osoba s 
duševnim smetnjama nastoji pribaviti oružje ili drogu, 
dogovara se o bijegu ili počinjenju kaznenog djela ili 
kad to zahtijeva zdravstveno stanje osobe. 
 
 
Svaka osoba smještena u našoj ustanovi dužna je 
poštovati kućni red ustanove odnosno odjela na 
kojem je smještena.  
 
Podnošenje prigovora i pritužbi 
 
Ukoliko niste zadovoljni određenim postupkom u 
Bolnici, načinom liječenja te smatrate da su Vam 
povrijeđena prava iz djelokruga zdravstvene zaštite, 
možete uputiti prigovor voditelju ustrojstvene jedinice 
u kojoj se liječite ili Službi općih, pravnih i kadrovskih 
poslova. 
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