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I. UVOD 

 

 Utvrđivanje uzroka smrti i obdukcije uređene su odredbama, DIO SEDMI Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18 i 125/19; 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, 6/13 i 63/14; u daljnjem tekstu: Pravilnik). 
 

 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 2019. godine održane su dvije sjednice. Na sjednicama se 

raspravljalo o tekućoj problematici na terenu odnosno problemima s kojima se 

mrtvozornici susreću a što se u tijekom 2019. godine kontinuirano i rješavalo. Također 

problem predstavlja plaćanje mrtvozorničkih obdukcija, odnosno slanja na iste. Predmet 

plaćanja od strane Županije mogu biti isključivo mrtvozorničke obdukcije na zahtjev 

mrtvozornika s područja na koje je imenovan, kada se radi o iznenadnoj smrti kod koje je 

uzrok nepoznat, odnosno nejasan, a uzrok smrti je prirodna smrt. U slučaju kada se radi o 

nasilnoj smrti ili sumnji na nasilnu smrt prouzročenu kaznenim djelom, sredstva za 

troškove obdukcije osiguravaju se u Državnom proračunu, sukladno članku 235. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti. Na sjednici koja je održana u prosincu nazočila je predstavnica 

Matičnog ureda Gospić te je dogovoreno da bez obzira ako je mrtvozornik imenovan za 

određeno područje, u hitnim situacijama može mrtvozoriti izvan područja na koje je 

imenovan. Do sada su mrtvozornici koristili u svom radu Potvrdu o smrti i Prijavu 

činjenice smrti te ostalu dokumentaciju potrebnu za rad, također je dogovoreno da je 

dostatna samo Potvrda o smrti kao što je propisano Pravilnikom a Prijava činjenice smrti 

se ne treba koristiti. Također je dogovoreno da se izrade pečati za mrtvozornike što je i 

učinjeno te je izrađeno 18 pečata za sve mrtvozornike sa područja Ličko-senjske županije. 

  

 

Povjerenstvo je utvrdilo da je u 2019. godini obavljeno sljedeće:  

 

 ukupno je obavljeno 457 mrtvozorničkih pregleda umrlih osoba izvan zdravstvene 

ustanove, 

 ukupno upućenih tijela umrlih osoba na obdukciju – 12, 

 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 Gradu Senju u svezi potrebe razrješenja mrtvozornika koji tu 

dužnost ne obavlja te obveze predlaganja novog mrtvozornika te Općini Karlobag 

za imenovanje novog mrtvozornika, 

 izrađeni su pečati za sve mrtvozornike, 

 ovjereni su Očevidnici o obavljenim pregledima umrlih za sve mrtvozornike, 
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 u cijelosti su isplaćena sva obavljena mrtvozorstva iz 2019. godine. 

 

Od ukupno 19 imenovanih mrtvozornika, poslove mrtvozorstva u 2019. godini 

obavljalo je 17 mrtvozornika i to 12 doktora medicine te 5 medicinskih sestara, odnosno 

medicinskih tehničara. 

U Proračunu Ličko-senjske županije za 2019. godinu, za organizaciju i rad 

mrtvozorničke službe, te rad Povjerenstva bilo je osigurano 170.000,00 kn, a utrošeno je 

156.241,49 kn.  

 

 

II. OBAVLJENA MRTVOZORENJA 

 

Temeljem dostavljenih kopija očevidnika, tijekom 2019. godine ukupno je obavljeno 

457 mrtvozorničkih pregled umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove,  od toga  253 

muškarca te 204 žene. 

 

 

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Ličko-senjske županije je o 

razrješenju mrtvozornika tijekom 2019. godine obavijestio nadležne Matične urede i PU 

Ličko-senjsku. 

 Sukladno čl. 6. Pravilnika Ministarstvo zdravstva dalo je slijedeće suglasnosti za 

produženje rada mrtvozornicama koje nisu doktori medicine na vrijeme od godinu dana, i 

to: 

● u veljači 2019. godine za mrtvozornicu Maru Stilinović, bacc.med.techn za 

područje Općine Perušić 

● u veljači 2019. godine za mrtvozornicu Gordanu Petrić, med.sestru za područje 

Općine Perušić 

● u svibnju 2019. godine za mrtvozornicu Gordanu Petrić, med.sestru za područje 

Grada Otočca. 

 

  

U nastavku se daje prikaz obavljenih mrtvozorenja u 2019. godini po utvrđenim 

područjima nadležnosti pojedinih mrtvozornika. 

 

Tablica br. 1. Obavljena mrtvozorenja u 2018. godini 

R. br. 
PODRUČJE 

GRADA/OPĆINE 
BROJ PREGLEDA 

  M Ž UKUPNO 

1. Gospić 31 39 71 

2. Otočac 54 62 116 

3. Senj 26 15 41 

4. Novalja 20 20 40 

5. Brinje 16 10 26 

6. Vrhovine 7 6 13 



 

 

4 

7. Lovinac 2 7 9 

8. Donji Lapac 16 6 22 

9. Plitvička Jezera 10 13 23 

10. Perušić 11 8 19 

11. Udbina 20 14 34 

12. Karlobag 9 4 13 

UKUPNO 253 204 457 
Izvor: UO za financije i društvene djelatnosti 
 

Povjerenstvo je naglasilo da je i dalje prisutan problem plaćanja troškova 

vanbolničkih obdukcija u slučajevima koji su propisani čl. 235. 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. 235. st. 2. točka 1. i 2. 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 mortalitetne statistike.  

 

 

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. 
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IV. ZAKLJUČAK  

 

 Povjerenstvo je u 2019. godini održalo dvije sjednice na kojima se raspravljalo o 

problematici rada mrtvozornika na području Ličko-senjske županije. 

Upućeni su dopisi Gradovima i Općinama da se razriješe mrtvozornici koji duže 

vrijeme ne obavljaju mrtvozorničku službu, a nove mrtvozornike da imenuju tijekom 

2019. godine.  

Ličko-senjska županija je u cijelosti isplatila obavljena mrtvozorstva za 2019. 

godinu.  

Povjerenstvo je u 2019. godini obavljalo svoje zadaće koje su mu stavljene u 

nadležnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Pravilniku. Mrtvozornička služba na 

području Ličko-senjske županije dobro je organizirana na područjima svih gradova i 

općina. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 


