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                                                                                                   ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
PREDMET:  Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke 
  službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2014. godinu 
 
 

    Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), župan 
Krapinsko-zagorske županije dana 23. ožujka 2015. godine d o n o s i 
     
 

Z A K LJ U Č A K 
        
        
1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu 

mrtvozorničke službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2014. godinu. 
 
2) Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka,  te 

se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 
 
3) Za izvjestiteljicu po točci 1., a vezano uz točku 2. ovog  Zaključka zadužuje se Marina 

Stanković-Gjuretek, predsjednica Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika. 
        
 
 

      
                            Ž U P A N    

                        Željko Kolar 
 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, 
2. Za Zbirku isprava,  
3. Pismohrana. 
   



 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
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ŽUPAN 
                                                                           ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
PREDMET:     Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama 
                      za područje Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu 
 
Pravni temelj:  Članak 7. stavak 4. Pravilna o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena  

   i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11, 6/13 i 63/14) 
 
Nadležnost: Županijska skupština 
 
Predlagatelj: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Krapinsko-zagorske županije 
 
Izvjestitelj: Marina Stanković-Gjuretek, predsjednica Povjerenstva 
                     
Obrazloženje: 
Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika u Krapinsko-zagorskoj županiji, sukladno 
obvezi propisanoj člankom 7. stavak 3. alineja 6. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te 
utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11, 6/13 i 63/14,), izradilo je 
godišnje izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama za 2014. godinu. 
Člankom 7. stavkom 4. istog Pravilnika propisano je da Povjerenstvo godišnja izvješća o 
obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe dostavlja Ministarstvu, Hrvatskom 
zavodu za javno zdravstvo i nadležnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave do 
28. veljače  tekuće godine za prethodnu godinu. 
Slijedom navedenog predmetno Izvješće dostavlja se Županu i Županijskoj skupštini na 
znanje. 

               v.d. PROČELNIKA 
           Martina Gregurović Šanjug 

Prilozi: 
- Izvješće, 
- Zaključak Župana, 
- Prijedlog zaključka. 
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IZVJEŠĆE O RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE I OBAVLJENIM 

OBDUKCIJAMA ZA PODRUČJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 
 ZA 2014. GODINU 

 
 

Sukladno članku 189. i članku 190. stavku 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne 
novine, broj: 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11,12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 
22/14 ) za svaku umrlu osobu utvrđuje se vrijeme i uzrok smrti. Predstavničko tijelo jedinice 
područne (regionalne) samouprave, na prijedlog općinskih, odnosno gradskih vijeća imenuje 
potreban broj doktora medicine, odnosno iznimno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju 
nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove.  

Nadalje, člankom 5. stavkom 1. i 2. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju 
vremena i uzroka smrti (Narodne novine, broj: 46/11, 6/13 i 63/14) (dalje u tekstu: Pravilnik) 
određene su obveze predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave da:  

 utvrđuje potreban broj mrtvozornika za područje jedne ili više općina odnosno grada, 
kao i uže područje na kojem će svaki od njih obavljati pregled umrlih 

 imenuje povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika koji obavljaju mrtvozorenje 
izvan zdravstvene ustanove  

 vodi evidenciju mrtvozornika na području županije 
 osigurava naknadu za obavljanje pregleda umrlih osoba te za putne troškove 

mrtvozornika koji se isplaćuju iz proračuna županije 
 osigurava dovoljan broj obrazaca potvrde o smrti, dozvola za ukop/kremiranje i 

očevidnika o obavljenim pregledima umrlih osoba  
 osigurava dovoljan broj popratnica za prijevoz i obdukciju  
 pohranjuje ovjerene očevidnike o obavljenim pregledima umrlih osoba  
 osigurava sredstva za organizaciju mrtvozorničke službe  
 obavještava nadležni matični ured o imenovanim mrtvozornicima na svom području.  

Sukladno navedenom, Županijska je skupština donijela Rješenje o imenovanju 
Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije 
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj  29/11), kojeg, sukladno članku 7. stavku 
1. Pravilnika, čine četiri člana: 
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 Marina Stanković Gjuretek, dr. med., spec. javnog zdravstva, kao predsjednica, 
predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, 

 Lovorka Vrančić-Škof, dr. med., kao članica, predstavnica iz redova mrtvozornika,  
 prim. dr. sc. Cvjetko Lež, dr.med. spec. patolog, kao član, predstavnik iz redova 

doktora medicine specijalista patološke anatomije,  
 Zorica Franjčec Capar, dipl. iur., kao članica, predstavnica Krapinsko-zagorske 

županije. 
 
Člankom 7. stavkom 2. Pravilnika, između ostalog, propisana je obveza Povjerenstva 

da u obavljanju nadzora nad radom mrtvozornika posebno: 
 ovjerava evidenciju mrtvozornika za područje županije 
 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 zdravlja o primjedbama 
mrtvozornika, 

 predlaže mjere za unapređenje rada mrtvozorničke službe na pojedinom području i o 
predloženim mjerama obavješćuje Ministarstvo zdravlja, 

 nadzire provedbu propisa koji reguliraju način pregleda umrlih i utvrđivanja vremena 
i uzroka smrti, 

 izrađuje godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe, 
temeljem čega je i izrađeno predmetno Izvješće za 2014. godinu. 

Prema Evidenciji mrtvozornika za područje Krapinsko-zagorske županije, koja se vodi 
pri Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, za obavljanje poslova 
mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije rješenjima o razrješenju i imenovanju  
Županijske skupštine imenovano je ukupno 69 mrtvozornika (63 doktora medicine, 2 više 
medicinske sestre i 4 medicinske sestre/tehničara).  

Mrtvozornici su imenovani za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave na 
području Krapinsko-zagorske županije. Sukladno Odluci o izmjeni Odluke o organizaciji 
mrtvozorničke djelatnosti i imenovanju mrtvozornika (Službeni glasnik KZŽ, broj 04/07) 
mrtvozornicima za svaki pregled pripada naknada za rad i naknada troškova prijevoza, i to u 
visini naknade za članove radnih tijela Županijske skupštine, odnosno, 150,00 kn neto iznosa 
naknade za rad i 2,00 kune po prijeđenom kilometru naknade za troškove prijevoza.  

Preglede umrlih osoba u 2014. godini obavljalo je 57 mrtvozornika, koji su obavili 
ukupno 854 pregleda, od čega je na obdukciju upućeno 47 tijela umrlih osoba.  

Člankom 193. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i člankom 13. Pravilnika propisano je 
kada će, radi utvrđivanja uzroka smrti, mrtvozornik uputiti tijelo umrle osobe na obdukciju. 
Tako, uz slučajeve kada je obdukcija propisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (kada postoji 
sumnja ili je očito da je smrt prouzročena ili u vezi s počinjenjem kaznenog djela,  kada je to 
potrebno radi zaštite zdravlja ljudi i kada zahtjev postavi obitelj) mrtvozornik upućuje tijelo 
na obdukciju i u slučajevima iz drugih medicinskih razloga, a koji mogu biti sumnja na 
nasilnu smrt, iznenadna smrt kod koje je uzrok nepoznat, odnosno nejasan.  

Obdukcija tijela umrlih s područja Krapinsko-zagorske županije obavlja se u Zavodu 
za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Radi obavljanja usluge prijevoza 
umrlih osoba s mjesta smrti do Zavoda sklopljeni je ugovor s poduzećem KRAKOM d.o.o. za 
obavljanje komunalnih usluga, Krapina. 

Podaci o broju izvršenih pregleda umrlih osoba i broju tijela upućenih na obdukciju po 
pojedinom mrtvozorniku dani su u tabeli u prilogu koja čini sastavni dio ovog Izvješća. 

Tako je iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2014. godini za mrtvozorstvo 
utrošeno ukupno 360.721,69 kuna i to: 
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 za naknade za obavljene preglede umrlih osoba i putne troškove mrtvozornika -  
237.678,70 kn, 

 troškove prijevoza tijela umrlih osoba na obdukciju - 116.471,61 kn 
 troškove nabave propisanih obrazaca za potrebe mrtvozorničke službe - 6.571,38 kn.  

Vezano uz rad mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije u 2014. 
godini Povjerenstvo je uočilo da, iako je člankom 14. Pravilnika propisana obveza doktora 
medicine koji provodi obdukciju da o uzroku smrti obavijesti mrtvozornika koji je uputio 
tijelo na obdukciju, niti jedan mrtvozornik s područja Krapinsko-zagorske županije nije u 
protekloj godini primio niti jedno izvješće o obavljenoj obdukciji umrle osobe koje je uputio 
na obdukciju. 

Također, kao i ranijih godina, Povjerenstvo ponovno upozorava na važnost 
organiziranja edukacije sukladno članku 19. Pravilnika, za doktore medicine, a posebno druge 
zdravstvene radnike koji provode obdukciju. Prilikom ovjere očevidnika o obavljenim 
pregledima umrlih osoba u 2014. godini Povjerenstvo je uočilo nedostatke u ispunjavanju 
potvrda o smrti, a programom edukacija predviđeno je upravo i ovo područje. Svega je 27 
mrtvozornika s područja Krapinsko-zagorske županije do sada završilo edukacije koje su 
održane u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Zagrebu. 

 
 
 

 
                                                                                     PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

 
                                               Marina Stanković Gjuretek  
                                            dr. med., spec. javnog zdravstva  

 
 
 
 
 















   
                          
 
 

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
         ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 500-01/15-01/43 
URBROJ: 2140/01-01-15-4 
Krapina, __ . travnja 2015.  
 
    
 Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) u vezi s člankom 7. 
Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 
46/11 i 6/13), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 12. sjednici održanoj dana 
__. travnja 2015. godine  donijela je  
 
  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke 

službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2014. godinu 
 
 

 
 I. Prihvaća se Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u Krapinsko-
zagorskoj županiji za 2014. godinu. 
 
 II. Izvješće o  obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u Krapinsko-zagorskoj 
županiji za 2014. godinu nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 

                  PREDSJEDNICA 
               ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                 Vlasta Hubicki, dr.vet.med. 
 Dostaviti: 
1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, 

udruge i mlade, 
2. «Službeni glasnik» KZŽ, za objavu, 
3. Za zbirku isprava, 
4. Za prilog zapisniku, 
5. Pismohrana. 
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