
 

 

 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Klasa: 500-06/14-01/14 

Urbroj: 2125/1-04-15-04 

Gospić, 22. siječnja 2015. godine 

              ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

                 LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 

 

PREDMET:  Prijedlog Rješenja o razrješenju mrtvozornice na području Ličko-senjske županije 

(Općina Vrhovine) 

 

PRAVNI TEMELJ: Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 71/10, 139/10, 

22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), Pravilnik o načinu pregleda umrlih 

te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti («Narodne novine» br. 46/11, 6/13 i 63/14) i Statut Ličko 

senjske županije („Županijski glasnik“, br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10-pročišćeni tekst, 

4/12 , 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ:  Općinsko vijeće Općine Vrhovine 

 

NOSITELJ IZRADE:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 

 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Za provođenje ovog Rješenja nije potrebno 

osigurati financijska sredstva u Proračunu Ličko-senjske županije 

OBRAZLOŽENJE: 

Sukladno članku 190. stavku 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine″ br. 150/08, 

71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) i članku 4.i 6. 

Pravilnika o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti («Narodne novine» br. 

46/11, 6/13 i 63/14), Županijska skupština na prijedlog općinskih, odnosno gradskih vijeća imenuje za 

područje jedne ili više općina, odnosno grada potreban broj mrtvozornika: doktora medicine, odnosno 

zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene 

ustanove. 

Općinsko vijeće Općine Vrhovine dostavilo je Prijedlog o razrješenju osobe liječničkog tima 

za utvrđivanje nastupa smrti, vremena i uzroka smrti osoba umrlih van zdravstvene ustanove za 

područje Općine Vrhovine, Klasa: 223-04/14-01/4; Urbroj: 2125/0-02/01/14-1 od 22. prosinca 2014. 

godine (zaprimljeno 12. siječnja 2015. god.), kojim predlaže da se razriješi mrtvozornica Emica 

Mitrović, med.sestra. 

Rješenjem o imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije(„Županijski 

glasnik“, br. 24/02 i 2/10), za područje Općine Vrhovine imenovana su dva mrtvozornika. Med. sestra 

Emica Mitrović zatražila je razrješenje, a o istom je dostavila dopis Upravom odjelu za društvene 

djelatnosti, koji dostavljamo u privitku.  

Sukladno zaključku Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-

senjske županije, a s obzirom da poslove mrtvozorstva na području Općine Vrhovine obavlja samo 

jedan mrtvozornik, Upravni odjel za društvene djelatnosti je Općinu Vrhovine zatražio prijedlog 

imenovanja još jednog mrtvozornika. Do pisanja ovog dopisa nije zaprimljen prijedlog Općine 

Vrhovine.  

Sukladno usmenom kontaktu sa Ministarstvom zdravlja, mišljenje je da je mrtvozornicu Emicu 

Mitrović, med.sestru potrebno razriješiti, bez obzira što je 09.siječnja 2015.godine istekla suglasnost 

Ministarstva za obavljanje poslova mrtvozorenja. 

PROČELNICA 

                                                                                                          Valentina Bublić, mag. ing.,v.r. 



ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

KLASA: 500-06/14-01/14 

URBROJ: 2125/1-01-15- 

Gospić, _________________  2015. godine 

 

 

 

 Na temelju članka 190. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br. 

150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), 

članka 4.i 6. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti 

(«Narodne novine» br. 46/11, 6/13 i 63/14), članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije 

(«Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 -ispravak, 21/09, 09/10, 22/10 -pročišćeni tekst, 4/12, 

4/13 i 6/13 pročišćeni tekst), Županijska skupština Ličko-senjske županije na ____ sjednici 

održanoj ______________ 2015. godine, donijela je  

 

 

 

R J E Š E N J E  

o razrješenju mrtvozornice 

na području Ličko-senjske županije 

 

 

I. 

 

 Razrješuje se Emica Mitrović, med.sestra dužnosti mrtvozornice za područje Općine 

Vrhovine, na osobni zahtjev, imenovana Rješenjem o imenovanju mrtvozornika na području 

Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 23/13). 

 

 

 

II. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u „Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije. 

 

 

 

       PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

 

            mr. Darko Milinović, dr. med.,v.r. 

 


