
 

 

 

         

 

         REPUBLIKA HRVATSKA  

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA  

                         Upravni odjel za zdravstvo  

 

  

  KLASA: 541-01/19-01/03 

  URBROJ: 2196/1-08/2-19-1 

 

  Vinkovci 22. siječnja 2019. 

 

 

 

 

ŽUPAN 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 

    

 

 Predmet: Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za nadzor 

                             nad radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije  

                             - dostavlja  se 

 

 

Poštovani, 

 

Sukladno Odredbama članka 5. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i 

uzroka smrti („Narodne novine“ RH br. 46/11,6/13 i 63/14), u prilogu dopisa dostavljamo prijedlog 

Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području 

Vukovarsko-srijemske županije.  

 

Molimo da navedeni prijedlog Odluke uvrstite u dnevni red sjednice Županijske skupštine. 

 

 

S poštovanjem, 

  

 

 

 

                                                                                                       Pročelnik 

                                                                                           David Vlajčić, mag.iur. 

           



 

 

 

         

                 REPUBLIKA HRVATSKA  

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA                                                  

                                        ŽUPAN 

                                                              

                                                                                                             P r i j e d l o g 

KLASA: 541-01/12-01/ 

  URBROJ: 2196/1-01-12-2 

  Vinkovci, ____________ 2012.                                                  

 

 

 

 

Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» 

Županije br. 19/10) i članka 104. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 

(«Službeni vjesnik» Županije br. 19/10), Župan Vukovarsko-srijemske županije, d o n o s i 

 

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

I 

 

Prihvaća se prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za nadzor 

nad radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije i prosljeđuje se 

Županijskoj skupštini na raspravu i konačno donošenje. 

 

 

 

 

       

 

 

 

                         ŽUPAN 

                           Božo Galić, dipl.ing. 

  

                       



                                    
                      REPUBLIKA HRVATSKA                                                               

      VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA                                  p r i j e d l o g            

                      ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA:541-01/19-01/  

URBROJ:2196/1-03-19-3 

Vinkovci, ____________ 2019. 

 

 Temeljem članka 5.i 7. pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrĎivanja vremena i 

uzroka smrti («Narodne novine» RH br. 46/11, 6/13 i 63/14), članka 17. i 40. Statuta 

Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» Županije br. 3/18), Skupština 

Vukovarsko-srijemske županije na ___sjednici održanoj _________ 2019. godine, d o n o s i 
                                                              

 

 

O D L U K U 

 

o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za nadzor  

nad radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije 

  

I. 

 

 Osniva se Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Vukovarsko-

srijemske županije (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). 

 

II.    

 

 U Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke imenuju se: 

1. David Vlajčić, mag.iur., pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, kao predstavnik 

Vukovarsko-srijemske županije, za predsjednika Povjerenstva, 

2. mr.sc. Anto Blažanović, spec.patološke anatomije i sudske medicine, kao predstavnik 

iz redova dr.med.specijalista sudske medicine i patološke anatomije, za člana 

3. Vladislav Nadaš, dr.med.,spec kliničke citologije, kao predstavnik iz redova 

imenovanih mrtvozornika, za člana                                                                                               

4. Sanja Gali, dr.med.,spec.epidemiolog, kao predstavnica Zavoda za javno zdravstvo 

Vukovarsko-srijemske županije, za člana  

 

III. 

 

 U obavljanju nadzora nad radom mrtvozornika Povjerenstvo obavlja sljedeće 

poslove: 

- ovjerava evidenciju mrtvozornika koju vodi županija 

- obavlja pregled i ovjerava očevidnik o obavljenim pregledima umrlih za svaku 

godinu, 

- razmatra primjedbe mrtvozornika vezane uz obavljanje mrtvozorničke službe na     

pojedinom području, te po potrebi izvješćuje nadležno ministarstvo o 

primjedbama mrtvozornika,  

- predlaže mjere za unapreĎenje rada mrtvozorničke službe na pojedinom području 

i o predloženim mjerama izvješćuje nadležno ministarstvo, 
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- nadzire provedbu propisa koji reguliraju način pregleda umrlih i utvrĎivanja 

vremena i uzroka smrti, 

- izraĎuje godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke 

službe, te isto dostavlja nadležnom ministarstvu, Hrvatskom zavodu za javno 

zdravstvo i Županijskoj skupštini najkasnije do 28. veljače tekuće godine za 

prethodnu godinu. 

 

IV. 

 

 Povjerenstvo se sastaje najmanje dva puta godišnje, odnosno prema potrebi kada to 

zatraži član Povjerenstva ili Županijska skupština. 

 

V. 

 

 Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja nadležno upravno 

tijelo. 

 

VI. 

 

 Članovi Povjerenstva, osim predstavnika Vukovarsko-srijemske županije dobivat će 

naknadu za rad koja će se isplaćivasti po održanoj sjednici Povjerenstva.  

Visina naknade za rad članova Povjerenstva odreĎuje se u visini naknade za 

obavljanje dužnosti doktora medicine-mrtvozornika utvrĎene Odlukom Županijske skupštine 

KLASA: 541-01/07-01/01 URBROJ: 2196/1-03-07-3, od 08. veljače 2007. godine. 

 

VII. 

 

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Županijskom proračunu.  

 

VIII. 

 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka  o osnivanju i imenovanju članova 

Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije 
KLASA:541-01/12-01/08 URBROJ:2196/1-03-12-3, od 17. svibnja 2012. godine i Odluka  o izmjeni 

Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na 

području Vukovarsko-srijemske županije KLASA:541-01/15-01/12 URBROJ:2196/1-03-15-3, od 

30. rujna 2015. godine. 

 

IX. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

 

 

                                                                                PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

                                                                                  Dražen Milinković, dipl.ing. 
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