
                                                                                                                                                     
 
                    REPUBLIKA HRVATSKA                                                          

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                                                                           
                                       ŽUPAN                                                               
                                                                                                                                                                                         
KLASA:541-01/20-01/21 
URBROJ:2196/1-01-20-2 
Vinkovci, 19. studenoga 2020. 
 
 
 
 
 Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» 
Županije br. 3/18 i 2/20) i članka 104. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 
(«Službeni vjesnik» Županije br. 2/20), Župan Vukovarsko-srijemske županije, d o n o s i 
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

 
Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i 

imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području 
Vukovarsko-srijemske županije i prosljeđuje se Županijskoj skupštini na daljnje postupanje. 

 
 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                        ŽUPAN 
                                                                                               Božo Galić,dipl.ing. 
  
 
 
  



 
 
 

         
         REPUBLIKA HRVATSKA  

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA  
                  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 
  KLASA: 541-01/20-01/21 
  URBROJ: 2196/1-08-20-1 
  Vinkovci 19. studenoga 2020. 
 
 
 

ŽUPAN 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 

    
 
 Predmet: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova   
                  Povjerenstva za nadzor nad radom  mrtvozornika na području Vukovarsko- 
                             srijemske županije  
                             - prijedlog, dostavlja  se 

 
 
Poštovani, 
 
U prilogu dopisa dostavljamo prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i 

imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad  radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske 
županije. 

 
Izmjenama i dopunama predmetne Odluke mijenja se sastav Povjerenstva, a usklađeno sa 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-
srijemske županije(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.17/20). 

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

  
 
 
                                                                                                  v.d. PROČELNIK 
                                                                                                 Mato Puljić, dipl.oec. 

           



 

                                    
                      REPUBLIKA HRVATSKA                                                               

      VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA                                  p r i j e d l o g            
                      ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA:541-01/20-01/  
URBROJ:2196/1-03-20-3 
Vinkovci, ____________ 2020. 
 
 
 Temeljem članka 5.i 7. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja 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 i 2/20), Skupština 
Vukovarsko-srijemske županije na ___sjednici održanoj dana _____ 2020. godine, d o n o s i 
                                                              
 

O D L U K U  
 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju 
 članova/ica Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području 

Vukovarsko-srijemske županije 
  

I. 
 

 U točki II. Odluke o osnivanju i imenovanju članova/ica Povjerenstva za nadzor nad 
radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije br. 2/19), mijenja se sastav Povjerenstva na način da se pod 
rednim brojem 1. David Vlajčić, mag.iur., predsjednik Povjerenstva razrješuje dužnosti, te se 
za predsjednika Povjerenstva imenuje Mato Puljić, dipl.oec., v.d. pročelnik Upravnog odjela 
za zdravstvo i socijalnu skrb, kao predstavnik Vukovarsko-srijemske Županije. 
 
 Ostali članovi Povjerenstva ostaju nepromijenjeni. 
 

II. 
 

 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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