
Na temelju članka 5. podstavka b)  Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja 
vremena i uzroka smrti („Narodne novine“ broj 46/11, 6/13 i 63/14)  i članka 32. 
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 
broj 8/09, 4/13, 3/18 i 4/20), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 
____sjednici, od _________2021. godine, donosi 
 
 

RJEŠENJE 
 

o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika 
na području Šibensko-kninske županije 

 
 

Članak 1. 
 

U Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Šibensko-kninske 
županije imenuju se: 

- Kristijan Bečić, dr.med., spec.sud.med., za predsjednika 
- Zvonka Cigić, dr.med., za člana 
- Elia Strika, mag. sestrinstva, za člana 
- Marina Špinjača, dipl.oec., za člana 

 
Članak 2. 

 
Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine. 
 

Članak 3. 
 

Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 
- ovjerava evidenciju mrtvozornika, 
- obavlja pregled i ovjerava očevidnik o obavljenim pregledima umrlih za svaku 

godinu, 
- razmatra primjedbe mrtvozornika vezane uz obavljanje mrtvozorničke službe 

na pojedinom području te, po potrebi, obavješćuje Ministarstvo o primjedbama 
mrtvozornika, 

- predlaže mjere za unaprjeđenje 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 4. 

 
Predsjednik i članovi Povjerenstva iz točke 1. Ovog rješenja imaju pravo na naknadu 
sukladnu Odluci o naknadama za rad članova radnih tijela koje osniva (imenuje) 
Županijska skupština, župan i pročelnici upravnih tijela Šibensko-kninske županije 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 5/12). Sredstva za isplatu 
osiguravaju se u Proračunu Šibensko-kninske županije. 
 



Članak 5. 
 

Stručni i administrativni poslovi za potrebe rada Povjerenstva obavljat će se u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije. 
 

 
Članak 6. 

 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije“ 
 
 
 
 
KLASA: 119-01/21-01/ 
URBROJ: 2182/1-01-21-1  
Šibenik,  ___________  2021. 
 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 
 

    
                              PREDSJEDNIK 
 
                                        Nediljko Dujić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA 
NAD RADOM MRTVOZORNIKA NA PODRUČJU 

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 
 

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 230. Zakona o zdravstvenoj 
zaštiti („Narodne novine“ broj: 100/18, 125/19 i 147/20), članku 5. podstavak b)  
Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Narodne 
novine“ broj 46/11, 6/13 i 63/14)  i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09, 4/13, 3/18 i 4/20) 
Kako je propisano člankom 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 
broj: 100/18, 125/19 i 147/20), predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) 
samouprave odnosno Grada Zagreba na prijedlog općinskih odnosno gradskih vijeća 
imenuje potreban broj doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji 
utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. 
Člankom 5. Podstavkom b) Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja 
vremena i uzroka smrti („Narodne novine“ broj 46/11, 6/13 i 63/14) propisano je da 
predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave imenuje povjerenstvo 
za nadzor nad radom mrtvozornika. Člankom 7. Pravilnika propisano je da 
povjerenstvo mora imati najmanje 4 člana, i to: predstavnika iz redova imenovanih 
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. 
Potrebna sredstva za isplatu naknada osigurana su u Proračunu Šibensko-kninske 
županije. 

 


