Na temelju Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti
(„Narodne novine“ br. 46/11.) te članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni

glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj) Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na ____
sjednici, održanoj dana _________ 2016. godine donijela je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor
nad radom mrtvozornika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te se imenuju članovi
Povjerenstva.
Članak 2.
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana i to:
- dva člana iz redova imenovanih mrtvozornika,
- jednog doktora medicine specijalista sudske medicine i/ ili doktora medicine
specijalista patološke anatomije,
- jednog člana iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
- jednog predstavnika tijela jedinice područne (regionalne) samouprave
Članak 3.
U Povjerenstvo se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.

Orsat John, Vinogradarska 38., Mokošica
Dragan Kontić, Vladimira Nazora 55., Ploče
Igor Borić, Put od Bosanke 23. Dubrovnik

Mato Lakić, Zavod za javno zdravstvo DNŽ
Božena Raič, UO za zdravstvo i socijalnu skrb
Članak 4.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Skupština će razriješiti člana Povjerenstva i prije isteka mandata:
- ako neopravdano ne nazoči sjednicama Povjerenstva,
- na osobni zahtjev,
- ako odjavi prebivalište s područja Dubrovačko-neretvanske županije,
- na obrazloženi zahtjev predsjednika Povjerenstva.
U slučaju razrješenja člana Povjerenstva, na istoj sjednici imenuje se novi član
Povjerenstva, a njegov mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan.
Članak 5.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
- ovjerava evidenciju mrtvozornika,
- obavlja pregled i ovjerava očevidnik o obavljenih pregleda umrlih za svaku godinu,
- razmatra primjedbe mrtvozornika vezane uz obavljanje mrtvozorničke službe na
pojedinom području, te po potrebi, obavješćuje Ministarstvo zdravlja,
- predlaže mjere za unapređenje rada mrtvozorničke službe na pojedinom području i o
predloženim mjerama obavješćuje Ministarstvo,
- nadzire provedbu propisa koji reguliraju način pregleda umrlih i utvrđivanja vremena
i uzroka smrti,
- izrađuje godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe.
Članak 6.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za nazočnost na sjednici Povjerenstva
u visini neto iznosa dnevnice za službeno putovanje u zemlji, koja se isplaćuje zaposlenima u
upravnim tijelima Županije.
Osim naknade iz stavka 1. ovoga članka, član Povjerentva ima pravo i na naknadu
troškova prijevoza ukoliko je mjesto njegovog stanovanja udaljeno od mjesta održavanja
sjednice Povjerenstva više od 20 kilometara. Naknada troškova prijevoza priznaje se u visini
cijene putne karte sredstvima javnog prijevoza od mjesta stanovanje člana Povjerenstva do
mjesta održavanja sjednice.
Sredstva za naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka isplaćuju se iz Proračuna Županije
s pozicije Mrtvozorstvo, obdukcije i toksikološka ispitivanja.
Administrativno-tehnički poslovi za potrebe rada Povjerenstva obavljat će se u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije.
Članak 7.
Povjerenstvo je dužno u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke
donijeti Poslovnik o radu.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije“.
KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik,

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Margaretić, prof.

Dostaviti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Orsat John, Vinogradarska 38., Mokošica
Dragan Kontić, Vladimira Nazora 55., Ploče
Igor Borić, Put od Bosanke 23. Dubrovnik

Mato Lakić, Zavod za javno zdravstvo DNŽ
Božena Raič, UO za zdravstvo i socijalnu skrb
Županijska skupština
Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

KLASA: 500-01/16-01/45
URBROJ: 2117/1-05-16-1
Dubrovnik, 07. srpanj 2016. godine

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
n/p Županu Nikoli Dobroslavić, prof.
- Ovdje -

PREDMET: Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom
mrtvozornika s područja Dubrovačko-neretvanske županije
- dostavlja se

Temeljem članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik
Dubrovačko-neretvanske županije, br. 6/01., 1/06. i 8/07.), dostavljamo Vam prijedlog
naveden u predmetu.
PRAVNI TEMELJ: Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka
smrti (Narodne novine, br. 46/11.)
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Molimo Vas da utvrdite prijedlog Odluke te uputite Županijskoj skupštini na raspravu
i odlučivanje.
S poštovanjem,

PROČELNIK
Dario Kulišić

O B R A Z L O Ž E N J E
Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka
smrti (Narodne novine br. 46/11) propisana je obveza predstavničkog tijela jedinice područne
(regionalne) samouprave da imenuje povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika
imenovanih od strane županijske skupštine. Povjerenstvo mora imati najmanje 4 člana i to:
predstavnika iz redova mrtvozornika, predstavnika iz redova doktora medicine specijalista
sudske medicine i/ili doktora medicine specijalista patološke anatomije, predstavnika zavoda
za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave i predstavnika jedinice
područne (regionalne) samouprave.
Povjerenstvo se sastaje najmanje dva puta godišnje. U obavljanju poslova iz svojeg
djelokruga Povjerenstvo posebno ovjerava evidenciju mrtvozornika, obavlja pregled i
ovjerava očevidnike o obavljenim pregledima umrlih za svaku godinu, razmatra primjedbe
mrtvozornika vezane uz obavljanje mrtvozorničke službe na pojedinom području, te po
potrebi obavještava o tome ministarstvo nadležno za zdravstvo, predlaže mjere za
unapređenje rada mrtvozorničke službe na pojedinom području i o predloženim mjerama
obavještava ministarstvo nadležno za zdravstvo, nadzire provedbu propisa koji reguliraju
način pregleda umrlih i utvrđivanja vremena i uzroka smrti te izrađuje godišnje izvješće o
obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe koje dostavlja ministarstvu nadležnom
za zdravstvo, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i nadležnom tijelu jedinice područne
(regionalne) samouprave i to do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
Mandat imenovanih članova Povjerenstva traje četiri godine. Obzirom da dosadašnjem
povjerenstvu ističe mandat u mjesecu kolovozu predlažemo kao u aktu.

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije", broj: 7/09., 10/10. i 3/13.), Župan Dubrovačko-neretvanske županije,
___________ godine, donosi slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika
s područja Dubrovačko-neretvanske županije i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i
donošenje.

KLASA: 500-01/16-01/45
URBROJ: 2117/1-01-16-2
Dubrovnik,

Župan
Nikola Dobroslavić, prof.

Dostaviti:
1.
2.
3.
4.

Županijska skupština, ovdje
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb - ovdje,
Evidencija, ovdje
Pismohrana.

