REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA:500-01/19-01/72
URBROJ: 2140/01-02-19-3
Krapina, 10. lipnja 2019.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog rješenja o razrješenju
mrtvozornice
Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i
13/18.), župan Krapinsko-zagorske županije, dana 10. lipnja 2019. godine d o n o s i
ZAKLJUČAK
1) Utvrđuje se Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornice.
2) Prijedlog rješenja iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje
Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
3) Za izvjestiteljicu po točci 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Martina
Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i
mlade.

ŽUPAN
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade
KLASA:500-01/19-01/72
URBROJ: 2140/01-09-19-2
Krapina, 10. lipnja 2019.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET:

Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju
mrtvozornice za područje općine Petrovsko

PRAVNI TEMELJ:

Članak 230. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne
novine, broj: 100/18)

NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:

Župan
Županijska skupština

PREDLAGATELJ:

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

IZVJESTITELJICA:

Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za
zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

OBRAZLOŽENJE:
Sukladno članku 230. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj:
100/18) predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave 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.
Nadalje, ministar zadužen za zdravstvo donio je Pravilnik o načinu pregleda umrlih te
utvrđivanju vremena i uzroka smrti (Narodne novine, broj: 46/11, 6/13 i 63/14) kojeg su se
dužni pridržavati prvenstveno mrtvozornici, te druge fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u
obavljanju određenih radnji od nastupa smrti do ukopa umrle osobe.
Pregled umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove obavljaju doktori medicine ili
iznimno i drugi i za to osposobljeni zdravstveni djelatnici – mrtvozornici.

Općinsko vijeće Općine Petrovsko donijelo je zaključak kojim se predlaže Županijskoj
skupštini Krapinsko-zagorske županije razrješenje mrtvozornice Štefanije Kunštek, dr. med.
za područje općine Petrovsko.
Slijedom navedenog, upućuje se Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju mrtvozornice
za područje općine Petrovsko na utvrđivanje i upućivanje Županijskog skupštini.
PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug
Prilozi:
1. Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju
mrtvozornice,
2. Zaključak Općinskog vijeća Općine Petrovsko,
od 23. svibnja 2019. godine.
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-01/19-01/72
URBROJ: 2140/01-01-19-4
Krapina, _________ 2019.
Na temelju članka 230. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj:
100/18.), članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i
uzroka smrti (Narodne novine, broj 46/11., 6/13. i 63/14.) i članka 17. stavka 1. Statuta
Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01.,
5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), Županijska skupština Krapinskozagorske županije na _____ sjednici održanoj dana ___________ 2019. godine donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju mrtvozornice
I.
Od obavljanja dužnosti pregleda umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove za područje
Općine Petrovsko razrješuje se mrtvozornica
Štefanija Kunštek, dr. med. iz Petrovskog, Petrovsko 3, za područje općine
Petrovsko.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

Dostaviti:
1. Štefanija Kunštek, dr. med., Petrovsko 3, 49 234 PETROVSKO,
2. Općina Petrovsko, Petrovsko, Petrovsko 1,
3. Zavod za javno zdravstvo KZŽ, Zlatar, I. G. Kovačića 1,
4. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Matični uredi – svi,
5. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
6. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
7. Za prilog zapisniku,
8. Za Zbirku isprava,
9. Pismohrana.

