
                  
 

          REPUBLIKA HRVATSKA 

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA            
               Upravni odjel za zdravstvo  

 
KLASA 541-01/19-01/13 
URBROJ: 2196/1-08-19-1 
Vinkovci, 21. ožujka  2019. 
             

ŽUPAN 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

     
 
 
Predmet: Prijedlog Rješenja o imenovanju mrtvozornika 
                 -dostavlja se 
 
 Poštovani, 
 

Temeljem članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN“, br. 100/18)  predstavničko tijelo 
jedinice područne (regionalne) samouprave na prijedlog općinskih i gradskih vijeća imenuje potreban broj 
doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti 
osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. 

 
Slijedom navedenog, a nakon ukazane potrebe za proširivanjem postojećeg broja imenovanih 

mrtvozornika, u prilogu dopisa dostavljamo: 
 
- prijedlog Rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Vinkovaca i područje Grada 

Otoka, te područje Općine Ivankovo, područje Općine Jarmina, područje Općine Andrijaševci, područje 
Općine Stari Mikanovci, područje Općine Vođinci, područje Općine Nuštar, područje Općine Tordinci, 
područje općine Markušica, područje Općine Nijemci, područje Općine Privlaka, 

 
- prijedlog Rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Županja, područje Općine 

Cerna, područje Općine Gradište, područje Općine Štitar, područje Općine Babina Greda, područje Općine 
Bošnjaci, područje Općine Drenovci, područje Općine Vrbanja, područje Općine Gunja. 
 

S poštovanjem, 
                                                                                                                               Pročelnik 

                         David Vlajčić, mag. iur. 
 
 
 
 
  
 
 



  
 

                                             
    
                      REPUBLIKA HRVATSKA                                                               

      VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA                                        p r i j e d l o g            
                      ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA:541-01/19-01/  
URBROJ:2196/1-03-19-4 
Vinkovci, ____________ 2019. 
 
 Temeljem članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», br. 100/18.), 
članka 5. stavka 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti 
(„Narodne novine“, br. 46/11., 6/13. i 63/14.), te 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 
                                                              

R J E Š E N J E 
o imenovanju mrtvozornika 

 
I. 
 

 Imenuju se mrtvozornici za područje Grada Županja, područje Općine Cerna, 
područje Općine Gradište, područje Općine Štitar, područje Općine Babina Greda, područje 
Općine Bošnjaci, područje Općine Drenovci, područje Općine Vrbanja, područje Općine 
Gunja, kako slijedi: 
 

1. Radenko Ilić, dr. med.. spec. opće (obiteljske) medicine, 
2. Ivica Vučičević, dr. med.. spec. opće (obiteljske) medicine, 
3. Šefket Šabanović, dr.med., spec. opće (obiteljske) medicine, 
4. Damir Belogravić, dr.med., spec. opće (obiteljske) medicine, 
5. Miroslav Kedačić, spec. opće (obiteljske) medicine, 
6. Ademir Musić, dr.med., spec. opće (obiteljske) medicine, 
7. Branka Vincetić, dr.med., spec. opće (obiteljske) medicine, 
8. Danica Matijević, bacc. med. tech., 
9. Natalija Lešić, bacc. med. tech. 
 

II.    
 

 Dužnost imenovanih je da obavljaju pregled građana umrlih izvan zdravstvene 
ustanove, utvrđuju nastup, vrijeme i uzrok njihove smrti, te izdaju u svezi s tim propisanu 
dokumnetaciju. 

 
III. 

 
 Imenovani ne mogu obaviti pregled umrle osobe koju su liječili neposredno prije 
njezine smrti, odnosno kojoj su bili zadnji izabrani doktor medicine, te će u takvom slučaju 
pregled obaviti drugi mrtvozornik. 

Imenovani koji su specijalisti sudske medicine i patološke anatomije ne mogu obaviti 
obdukciju umrle osobe ukoliko su obavili mrtvozornički pregled i utvrdili nastup, vrijeme i 
uzrok smrti izvan zdravstvne ustanove, te će u takvom slučaju obdukciju obaviti drugi 
specijalist sudske medicine ili specijalist patološke anatomije. 

 
 
 



 
 

IV. 
 

 Naknada za obavljanje dužnosti mrtvozornika utvrđena je posebnom Odlukom 
Županijske skupštine KLASA: 541-01/07-01/01, URBROJ: 2196/1-03-07-3 od 8. veljače 
2007. godine u iznosu od 200,00 kuna po pregledanoj umrloj osobi. 
 

V. 
 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju i razrješenju 
doktora medicine mrtvozornika KLASA: 541-01/15-01/17, URBROJ: 2196/1-03-15-5, od 21. 
prosinca 2015. godine. 

VI. 
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 

                                                                                                                                                                                          
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

                                                                                              Dražen Milinković, dipl.ing. 
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                    REPUBLIKA HRVATSKA                                                          

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                                                     
                                       ŽUPAN 
 
KLASA: 500-01/19-01/13 
URBROJ: 2196/1-01-19-3 
Vinkovci, 21. ožujka 2019. 
 
 
 Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» Županije br. 
3/18) i članka 104. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» 
Županije br. 3/18), Župan Vukovarsko-srijemske županije, d o n o s i 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
I 

 
 Prihvaća se prijedlog Rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Županja i 
područje Općine Cerna, područje Općine Gradište,  područje Općine Štitar, područje Općine Babina 
Greda, područje Općine Bošnjaci, područje Općine Drenovci, područje Općine Vrbanja, područje 
Općine Gunja i proslijeđuje se Županijskoj skupštini na daljnje postupanje.  
 
  
 
 
 
 
                                                                                                          ŽUPAN 
                                                                                               Božo Galić, dipl.ing. 
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