
Upravni odjel za društvene djelatnosti 
KLASA: 500-06/17-01/05 
URBROJ: 2125/1-04-17-01 
Gospić, 14. veljače 2017. godine 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
- o v d j e- 

 
PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu  

         Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na 
         području Ličko-senjske županije za 2016. godinu  

         -dostavlja se 
 
PRAVNI TEMELJ: Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti 
(„Narodne novine“ br. 46/11, 6/13 i 63/14), Statut Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 
11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst) 
 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština Ličko-senjske županije 
 

PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske 
županije 
 

NOSITELJ IZRADE: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske 
županije u suradnji sa Upravnim odjelom za društvene djelatnosti 
 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Za provođenje ovog Zaključka nije potrebno 
osigurati dodatna financijska sredstva u Proračunu Ličko-senjske županije 
 

OBRAZLOŽENJE: Temeljem članka 5. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i 
uzroka smrti (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Županijska skupština Ličko-senjske županije je dana 24. 
veljače 2016. godine donijela Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika 
na području Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 3/16;u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 
 Povjerenstvo u obavljanju nadzora nad radom mrtvozornika ovjerava evidencije 
mrtvozornika, obavlja preglede i ovjerava očevidnike o obavljenim pregledima za svaku godinu, 
predlaže mjere za unaprjeđenje rada mrtvozorničke službe te obavlja druge poslove utvrđene člankom 
7. st. 3. Pravilnika. 

 

Tijekom 2016. godine, predsjednica i članovi Povjerenstva bili su u stalnom kontaktu i 
rješavali tekuću problematiku u radu mrtvozorničke službe na području Ličko-senjske županije. U 
studenom 2016. godine u Zagrebu je održana edukacija za mrtvozornike u suradnji sa Ministarstvom 
zdravlja i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, na kojoj su sudjelovali mrtvozornici sa područja 
Ličko-senjske županije. 

 

Na sjednici održanoj 13. veljače 2017. godine Povjerenstvo je usvojilo Izvješće o radu za 2016. 
godinu te ga dostavilo Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. Temeljem članka 7. st. 4. Pravilnika, 
Izvješće o radu Povjerenstvo dostavlja Ministarstvu zdravlja, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i 
Županijskoj skupštini. 
 

 U skladu s navedenim predlaže se Županijskoj skupštini prihvaćanje Izvješća o radu 
Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2016.godinu. 
 

         PO OVLAŠTENJU PROČELNICA 

     Dubravka Rukavina, mag.act.soc.,v.r. 
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Ž U P A N  
KLASA:  500-06/17-01/05 
URBROJ: 2125/1-02-17-01 
Gospić,  2. ožujka 2017. godine 
 

 

 

 Na temelju članka 32. i 86. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” 

br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – 

pročišćeni tekst), donosim 

 

 

 

  

ZZ    AA    KK    LL    JJ    UU    ČČ    AA    KK  

 
 

       Utvrđujem prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o  radu Povjerenstva za 

nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2016. godinu 

te isti dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 

 

 

 

 

 

 

 

    ŽŽ UU PP AA NN   
  

    Milan Kolić,v.r. 
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 500-06/17-01/05 
URBROJ: 2125/1-01-17- 
Gospić, __. _______ 2017. godine 
 
 
 
 Na temelju članka 7. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka 
smrti („Narodne novine“, br. 46/11, 6/13 i 63/14) i članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 
(„Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13-
pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na ____. sjednici održanoj 
______________ 2017. godine, donijela je 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 

I. 
 
 Županijska skupština prihvaća Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2016. godinu. 
 
 

II. 
 

Izvješće će se dostaviti Ministarstvu zdravlja i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. 
 
 

III. 
 
 Ovaj Zaključak objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije. 
 
 
 
 
        PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
 

        mr. Darko Milinović, dr.med. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

POVJERENSTVO ZA NADZOR NAD RADOM MRTVOZORNIKA 

NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 

KLASA: 500-06/17-01/04 

URBROJ: 2125/1-04-17-02 

Gospić, 13. veljače 2017. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU 
 

POVJERENSTVA ZA NADZOR NAD RADOM MRTVOZORNIKA 

NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 

ZA 2016. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veljača 2017. god. 
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I. UVOD 

 

 Utvrđivanje uzroka smrti i obdukcije uređene su odredbama glave XVIII. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 

35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16; u daljnjem tekstu: Zakon), a način 

pregleda umrlih osoba te način utvrđivanja vremena i uzroka smrti uređene su 

Pravilnikom o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Narodne 

novine“ br. 46/11 i 6/13; u daljnjem tekstu: Pravilnik). 
 

 Povjerenstvu za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske 

županije je istekao mandat te je Županijska skupština Ličko-senjske županije imenovala 

Rješenjem novo Povjerenstvo 24. veljače 2016. godine na način da su ostali isti članovi i 

Predsjednica Povjerenstva. 
 

 Temeljem članka 7. Pravilnika, Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika 

Ličko-senjske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), izrađuje godišnje izvješće o radu 

mrtvozorničke službe, a tijekom 2016. godine Povjerenstvo je održalo dvije sjednice.  

 Povjerenstvo je utvrdilo da je u 2016. godini obavljeno sljedeće:  

 

 ukupno je obavljeno 412 mrtvozorničkih pregled umrlih osoba izvan zdravstvene 

ustanove, 

 Potvrde o smrti, Prijave činjenice smrti i ostali potrebni obrasci ispunjavani su na 

obrascima propisanim Pravilnikom, 

 Povjerenstvo je mrtvozornicima dostavilo dopis uz obvezu tromjesečnog 

dostavljanja kopije očevidnika te obvezu dostave očevidnika na ovjeru krajem 

godine te ih je informiralo o radu Povjerenstva, 

 upućeni su dopisi Gradovima i Općinama u svezi potrebe razrješenja mrtvozornika 

koji tu dužnost ne obavljaju te obveze predlaganja novih mrtvozornika. 

 

Od ukupno 21 imenovana mrtvozornika, poslove mrtvozorstva u 2016. godini 

obavljalo je 16 mrtvozornika i to 12 doktora medicine te 4 medicinske sestre, odnosno 

medicinska tehničara. 

Programom javnih potreba Ličko-senjske županije za 2016. godinu, za organizaciju 

i rad mrtvozorničke službe, te rad Povjerenstva bilo je osigurano 200.000,00 kn, a utrošeno 

je 166.827,27 kn (83,41 %). 

 

Ličko-senjska županija je isplate naknada za obavljanje pregleda umrlih osoba 

isplaćivala sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu, a tijekom 2016. godine, 

mrtvozornici su uputili primjedbe na neredovito plaćanje troškova. Na sjednicama 

Povjerenstva ukazalo se na potrebu redovite isplate naknade. 
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II. OBAVLJENA MRTVOZORENJA 

 

Temeljem dostavljenih kopija očevidnika, tijekom 2016. godine ukupno je obavljeno 

412 mrtvozorničkih pregled umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove, a, od toga 220 M, te 

192 Ž. 

 

Tijekom 2016. godine, na prijedlog Gradskih i Općinskih vijeća, Županijska 

skupština Ličko-senjske županije razriješila je i imenovala mrtvozornike za sljedeća 

područja: 

 

 Grad Otočac- razriješen je jedan mrtvozornik,  

 Općina Plitvička Jezera – razriješen je jedan mrtvozornik. 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti Ličko-senjske županije je o razrješenju 

mrtvozornika tijekom 2016. godine obavijestio nadležne Matične urede i PU Ličko-

senjsku. 

 Sukladno čl. 6. Pravilnika od Ministarstva zdravlja u siječnju 2016. godine dobivena 

je suglasnost za produženje rada mrtvozornice Mare Stilinović, bacc.med.techn. za 

područje Općine Perušić na vrijeme od godinu dana. 

  

U nastavku se daje prikaz obavljenih mrtvozorenja u 2016. godini po utvrđenim 

područjima nadležnosti pojedinih mrtvozornika. 

 

Tablica br. 1. Obavljena mrtvozorenja u 2016. godini 

R. br. 
PODRUČJE 

GRADA/OPĆINE 
BROJ PREGLEDA 

  M Ž UKUPNO 

1. Gospić                46           42           88 

2. Otočac                56            48           104 

3. Senj                29           17           46 

4. Novalja 17 9 26 

5. Brinje 11 16 27 

6. Vrhovine 3 2 5 

7. Lovinac 5 3 8 

8. Donji Lapac 8 10 18 

9. Plitvička Jezera 15 24 39 

10. Perušić 13 9 21                     

11. Udbina 13 10 23 

12. Karlobag 4 2 6 

UKUPNO 220 192 412 
Izvor: UO za društvene djelatnosti 
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Povjerenstvo je naglasilo da je i dalje prisutan problem plaćanja troškova 

vanbolničkih obdukcija u slučajevima koji su propisani čl. 193. st. 2. točka 1 i 2. Zakona. 

Isto se odnosi na potrebu provođenja obdukcije kada postoji sumnja ili je očito da je smrt 

prouzročena kaznenim djelom ili je u vezi izvršenja kaznenog dijela, te kada je potrebno 

radi zaštite zdravlja ljudi, odnosno kada to zahtijevaju epidemiološki, sanitarni i drugih 

stručni medicinski razlozi, a za koje se sukladno čl. 193. st. 3. Zakona, sredstva osiguravaju 

u državnom proračunu. Naime, u praksi se pojavljuju slučajevi kada dolazi do različitog 

mišljenja državnog odvjetništva i mrtvozornika o potrebi provođenja obdukcije. Navedeni 

problem prisutan na području cijele Republike Hrvatske, budući da nema zakonskih 

odredbi koje isto reguliraju. 

 

 

III. EDUKACIJA MRTVOZORNIKA 

 

Temeljem članka 19. st. 1. Pravilnika, svi mrtvozornici obvezni su završiti edukaciju 

vezanu uz osposobljavanje za ispunjavanje potvrde o smrti, a zdravstveni radnici koji nisu 

doktori medicine, a imenovani su mrtvozornicima obvezni su završiti i dodatnu edukaciju.  

 

 Program edukacije sadrži: 

- upoznavanje s propisima koji se odnose na pregled umrlih,  

- podjelu načina na koji je smrt nastupila,  

- određivanje uzroka smrti i vremena smrti,  

- pravilno ispunjavanje potvrde smrti i mortalitetnu statistiku.  

 

Tako je u Zagrebu 30. studenoga 2016. godine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za 

javno zdravstvo i Ministarstvom zdravstva, organizirana edukacija za mrtvozornike. 

Sukladno navedenome, u Ličko-senjskoj županiji su mrtvozornici educirani za poslove 

koje obavljaju. 

Za navedenu edukaciju doktorima medicine izdane su Potvrdnice od strane Hrvatske 

liječničke komore, a za medicinske sestre i tehničare Potvrdnice je izdalo Ministarstvo 

zdravstva. 

 

 

 Temeljem prijedloga mjera koje su definirane u Izvješću o radu Povjerenstva za 

2016. godinu odrađeno je sljedeće: 

 

 održana je edukacija za mrtvozornike u Zagrebu 30. studenoga 2016. godine u 

suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravstva  

 Povjerenstvo je bilo u stalnom kontaktu sa mrtvozornicima te su se i na taj način 

rješavala nastala problematika vezana uz obavljanje mrtvozorničke službe na 

pojedinom području. 
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Temeljem čl. 7. st. 3. alineja 4. Pravilnika, u cilju unaprjeđenja mrtvozorničke 

djelatnosti na području Ličko-senjske županije, Povjerenstvo predlaže sljedeće mjere:  

 

 sukladno čl. 19. Pravilnika, Povjerenstvo će mrtvozornike koji nisu sudjelovali na 

edukaciji, pravovremeno obavijestiti te uputiti na edukacije vezane za 

osposobljavanje mrtvozornika te također i mrtvozornike u gradovima ili općinama 

gdje se iskaže potreba za novim mrtvozornikom, a mrtvozornike koji nisu doktori 

medicine će obavijestiti te uputiti na dodatne edukacije, 

 razmatranje primjedbi mrtvozornika vezanih uz obavljanje mrtvozorničke službe 

na pojedinom području te, po potrebi, obavještavanje Ministarstva o primjedbama 

mrtvozornika. 

 

 

IV. ZAKLJUČAK  

 

 Povjerenstvo je u 2016. godini održalo dvije sjednice na kojima se raspravljalo o 

problematici rada mrtvozornika na području Ličko-senjske županije, a posebno o 

problematici neredovite isplate naknade za mrtvozorstvo.  

 

Temeljem dopisa upućenih Gradovima i Općinama, razriješeni su mrtvozornici koji 

duže vremena ne obavljaju mrtvozorničku službu a nove mrtvozornike će imenovati 

tijekom 2017. godine.  

 

Povjerenstvo će i dalje mrtvozornike na vrijeme obavještavati o budućim 

edukacijama, među kojima i novoimenovane, što će svakako doprinijeti unaprjeđenja rada 

mrtvozorničke službe na području Ličko-senjske županije. 

 

 

 

 

           PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

 

       Mira Biondić Tomljanović, dr.med.spec. 

                                                                                                   hitne medicine, v.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 


