


PRIJEDLOG  
 

Na temelju članka 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj  100/18), 
članka 7. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti 
(„Narodne novine“, broj 46/11, 6/13 i 63/14) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke 
županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 
5/18) Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ___. sjednici održanoj 
___________  2019. godine, donijela je  

 
  
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika u 2018. godini 

  
 
 

I. 
 

 Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika 
u 2018. godini. 
 

II. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Sisačko-moslavačke županije“. 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Sisak,  

  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 

 
                                         PREDSJEDNICA 

                                                                                   ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 

Ivanka Roksandić, prof.  



   O B R A Z L O Ž E N J E 

Z A K L J U Č K A 
o prihvaćanju   

godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2018. 
godini   

  
I. Pravni temelj 
 
Pravni temelj za donošenje predloženog Zaključka je članak 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti 
(„Narodne novine“, broj: 100/2018), članak 7. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te 
utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj: 46/11,  6/13 i 63/14) i članak 28. 
Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj: 
11/09, 5/10, 2/11 i 3/13). 
 
II. Svrha zbog koje se Zaključak donosi 
 
Temeljem Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti, u 
članku 5. stavak 1. podstavak b) utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice područne 
(regionalne) samouprave imenuje Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika. 
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije, temeljem navedenog članka, na svojoj 
21. sjednici koja je održana 20. travanja 2012. godine donijela Odluku o osnivanju i 
imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika.  
 
U članku 7. istog Pravilnika stoji da Povjerenstvo u obavljanju nadzora nad radom 
mrtvozornika, između ostalog izrađuje godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu 
mrtvozorničke službe. 
 
Povjerenstvo godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe 
dostavlja Ministarstvu zdravstva, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i nadležnom tijelu 
jedinice područne (regionalne) samouprave, najkasnije do 28. veljače tekuće godine za 
prethodnu godinu. 
 
Slijedom navedenih odredbi Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i 
uzroka smrti, Povjerenstvo je izradilo i dostavilo godišnje izvješće o radu Povjerenstva za 
nadzor nad radom mrtvozornika u 2018. godini. 
   
Molimo Vas da predloženi akt uvrstite na dnevni red sjednice Županijske skupštine.   
 
Prilozi ovom obrazloženju su: 
 

1.) Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2018. 
godini  (Klasa: 021-01/19-01/01, Urbroj: 2176/01-01-19-1) od 11. siječnja 2019. 
godine. 
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