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a) PRIJEDLOG ODLUKE O POVJERENSTVU ZA 
NADZOR NAD RADOM MRTVOZORNIKA NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU 

ČLANOVA POVJERENSTVA ZA NADZOR NAD 
RADOM MRTVOZORNIKA NA PODRUČJU 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
c) PRIJEDLOG ODLUKE O NAKNADI 

MRTVOZORNICIMA ZA PREGLEDE OSOBA 
UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
 

Prema članku 189. i 190. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 
150/08., 71/10., 139/10., 22/11. i 84/11.) za svaku umrlu osobu utvrđuje se vrijeme i uzrok smrti. 
Vrijeme i uzrok smrti utvrđuje doktor medicine. Iznimno, vrijeme i uzrok smrti može utvrditi i drugi 
osposobljeni zdravstveni radnik, na način koji propisuje pravilnikom ministar. 
 

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 je člankom 195. određeno da će ministar propisati način pregleda umrlih te 
utvrđivanje vremena i uzroka smrti. 
 

Ministar zdravstva donio je 28. ožujka 2011. godine Pravilnik o načinu pregleda umrlih te 
utvrđivanja vremena i uzroka smrti ("Narodne novine" broj 46/11.), (u nastavku: Pravilnik) koji je 
stupio na snagu 30. travnja 2011. godine. 
 

Člankom 5. stavkom 1. i 2. Pravilnika određene su obveze predstavničkog tijela jedinice područne 
(regionalne) samouprave, i to 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, osim mrtvozornika za 
pregled umrlih osoba za vrijeme bolničkog liječenja i stacionarnog zbrinjavanja u domu 
zdravlja i ustanovi za palijativnu skrb (njih imenuje ravnatelj zdravstvene ustanove), vodeći 
računa o broju stanovnika i o udaljenosti pojedinih naselja, kao i o potrebi stalne prisutnosti 
barem jednog mrtvozornika na pojedinom području 

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

- vodi evidenciju mrtvozornika na području jedinice područne (regionalne) samouprave 
- osigurava naknadu za obavljanje pregleda umrlih osoba te za putne troškove mrtvozornika 

koji se isplaćuju iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave 
- osigurava izdavanje iskaznice imenovanim mrtvozornicima na obrascu koji je prilog 

Pravilniku 
- 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. 
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Skupština Osječko-baranjske županije na sjednici 6. srpnja 2000. godine donijela je Rješenje o 
imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan 
zdravstvene ustanove, te izmjene i dopune Rješenja na sjednicama 29. ožujka 2004. godine, 09. ožujka 
2007. godine, 21. ožujka 2009. godine i 30. ožujka 2010. godine ("Županijski glasnik" broj 3/00., 
5/04., 2/07., 1/09. i 3/10.) temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda 
umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti ("Narodne novine" broj 121/99., 133/99. i 112/00.). 
 

Rješenjem su imenovani mrtvozornici za obavljanje pregleda osoba umrlih izvan zdravstvene 
ustanove na području Osječko-baranjske županije s nadležnošću utvrđenoj prema područjima bivših 
općina Osijek, Đakovo, Valpovo, Donji Miholjac, Našice i Beli Manastir. Istim Rješenjem utvrđena je 
visina naknade za obavljene preglede umrlih osoba te troškovi prijevoza. Nadalje je utvrđeno da će se 
naknada i troškovi mrtvozorenja isplaćivati tromjesečno te da će nadzor nad djelatnošću pregleda 
umrlih i nad radom mrtvozornika obavljati  upravno tijelo nadležno za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 

Istim Rješenjem visina naknade utvrđena je u neto iznosu od 20,15% osnovice na temelju koje 
se utvrđuje visina stalne pomoći, koju određuje Vlada Republike Hrvatske, važeće za mjesec u kojem 
se pregled obavlja. 
 

Naknada za putne troškove po prijeđenom kilometru utvrđena je u iznosu utvrđenom Odlukom 
Vlade Republike Hrvatske o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknade za korisnike koji se 
financiraju iz sredstava Državnog proračuna. 
 

Naknada za putni trošak unutar naselja u kojem mrtvozornik ima prebivalište utvrđuje se u 
neto iznosu od 4% osnovice na temelju koje se utvrđuje visina stalne pomoći, koju određuje Vlada 
Republike Hrvatske, važeće za mjesec u kojem je pregled obavljen. 
 

Odlukom o osnovici za ostvarenje prava po osnovi socijalne skrbi ("Narodne novine" broj 
30/08.), koja se primjenjuje od 1. studenoga 2008. godine, osnovica je utvrđena u iznosu od 500,00 
kuna. 
 

Slijedom toga, od 1. studenog 2008. godine do sada isplaćivana je naknada za pregled osobe 
umrle izvan zdravstvene ustanove imenovanom mrtvozorniku u iznosu od 100,75 kuna, a putni trošak 
unutar naselja u iznosu od 20,00 kuna. 
 

Prema podacima za 2010. godinu na području Županije obavljeno je ukupno 2427 pregleda 
osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za što je isplaćena naknada u neto iznosu od 244.520,25 
kuna. 
 

U mjestu prebivališta mrtvozornika obavljeno je 1176 pregleda za što je isplaćen iznos od 
23.520,00 kuna za troškove prijevoza te je naplaćen trošak za prijeđenih 37964 kilometra u svrhu 
obavljanja pregleda osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. 
 

Ukupno utrošena sredstva za troškove mrtvozorenja (neto naknada, porezi i doprinosi na neto 
naknadu i troškovi prijevoza) u 2010. godini na području Osječko-baranjske županije iznosila su 
684.727,08 kuna. 
 

Kako je već navedeno, predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, uz 
ostalo, imenuje povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika koji obavljaju mrtvozorenje izvan 
zdravstvene ustanove. 
 

Prema članku 7. Pravilnika određeno je da povjerenstvo mora imati najmanje 4 člana, i to: 
- predstavnika iz redova 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, 
- predstavnika tijela jedinice područne (regionalne) samouprave. 
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Nadalje je određeno da se povjerenstvo sastaje najmanje dva puta godišnje, a da svaki 
imenovani član povjerenstva, odnosno predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave 
može zatražiti izvanredni sastanak povjerenstva. 
 

Povjerenstvo u obavljanju nadzora nad radom mrtvozornika posebno: 
- ovjerava evidenciju mrtvozornika na području jedinice područne (regionalne) samouprave, 
- 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, obavještava Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi o primjedbama 
mrtvozornika, 

- predlaže mjere za unaprjeđenje rada mrtvozorničke službe na pojedinom području i o 
predloženim mjerama obavještava 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 koje 
dostavlja Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i 
nadležnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave najkasnije do 28. veljače tekuće 
godine za prethodnu godinu. 

 
Podatke iz očevidnika i potvrde o smrti povjerenstvo čuva kao tajnu i može ih predočiti samo 

tijelima predviđenim Pravilnikom. 
 

Dakle, slijedom novog Pravilnika Skupština Županije dužna je imenovati povjerenstvo za 
nadzor nad radom mrtvozornika na svom području. Stoga je Komisija za izbor i imenovanja na 32. 
sjednici održanoj 30. studenoga 2011. godine odlučila predložiti donošenje Rješenja kojim se u 
Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije imenuju: 
 
- Josip Milić, predstavnik Osječko-baranjske županije (iz Upravnog odjela za zdravstvo i 

socijalnu skrb), za predsjednika, 
- Zdenka Ladan, dr.med., predstavnica iz redova mrtvozornika, 
- dr.sc. Branko Dmitrović, dr.med., doktora medicine specijalista patološke anatomije i 
- Nikola Kraljik, dr.med., predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 

za članove. 
 

Nadalje, prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 57/11.) koji je stupio 
na snagu 2. lipnja 2011. godine stalna pomoć kao novčana naknada u sustavu socijalne skrbi ne 
postoji. Utvrđene su druge vrste novčanih naknada i potpora, ali i druga vrsta osnovice na temelju koje 
se određuje određena vrsta novčanih naknada i potpora. Stoga je potrebno na drugačiji način definirati 
visinu naknade za obavljanje poslova mrtvozorenja te visinu naknade za putne troškove u svrhu 
obavljanja mrtvozorenja. 
 

Slijedom toga, predlaže se Skupštini Županije donošenje akata koji u prijedlogu glase:  
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a) 
 

Temeljem članka 5. stavak 1. točka b) Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja 
vremena i uzroka smrti (''Narodne novine'' broj 46/11.) i članka 30. točka 18. Statuta Osječko-
baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. 
i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ___ sjednici _____________ 2011. 
godine 
 
 
 
 

O D L U K U 
 

o Povjerenstvu za nadzor nad radom mrtvozornika 
na području Osječko-baranjske županije 

 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom pobliže se uređuje sastav i rad Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u skladu s 
Pravilnikom o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (''Narodne novine'' broj 
46/11. - u daljnjem tekstu: Pravilnik). 
 

Članak 2. 
 

Povjerenstvo ima predsjednika i tri člana koje imenuje Skupština Osječko-baranjske županije 
(u daljnjem tekstu: Skupština Županije) i to: 
- jednog predstavnika iz reda imenovanih mrtvozornika,  
- jednog predstavnika iz reda doktora medicine specijalista sudske medicine i/ili doktora 

medicine specijalista patološke anatomije, 
- jednog predstavnika iz reda zdravstvenih radnika Zavoda za javno zdravstvo Osječko-

baranjske županije te 
- jednog predstavnika tijela Osječko-baranjske županije (u nastavku: Županije). 
 
 

Članak 3. 
 

Mandat članova Povjerenstva traje do opoziva. 
 
 

Članak 4. 
 

Na rad članova Povjerenstva na odgovarajući način se primjenjuju odredbe općih akata 
Županije koje se odnose na rad radnih tijela Skupštine Županije. 
 
 

Članak 5. 
 

Stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za Povjerenstvo obavlja upravni odjel 
Županije nadležan za zdravstvo. 
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Članak 6. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage točka VI. Rješenja o imenovanju osoba 
ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove 
("Županijski glasnik" broj 3/00., 5/04., 2/07., 1/09. i 3/10.). 
 
 

Članak 7. 
 

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške 
i ženske osobe. 
 
 

Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa:  
Urbroj:  
 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Zlatko Maksimović 
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b) 
 

Temeljem članka 5. stavak 1. točka b) Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja 
vremena i uzroka smrti (''Narodne novine'' broj 46/11.) i članka 30. točka 21. Statuta Osječko-
baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. 
i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _________________ 
2011. godine 
 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju članova Povjerenstva za 
nadzor nad radom mrtvozornika na području 

Osječko-baranjske županije 
 
 

I. 
 

U Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije 
imenuju se: 
 
1. Josip Milić, predstavnik Osječko-baranjske županije, za predsjednika, 
2. Zdenka Ladan, predstavnica iz redova mrtvozornika, 
3. dr.sc. Branko Dmitrović, predstavnik iz redova doktora medicine specijalista patološke 

anatomije i 
4. Nikola Kraljik, predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, za 

članove. 
 
 

II. 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o Povjerenstvu za nadzor nad 
radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije. 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Zlatko Maksimović 
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c) 
 

Temeljem članka 5. stavak 1. točka d) Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja 
vremena i uzroka smrti (''Narodne novine'' broj 46/11.) i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske 
županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), 
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _______________ 2011. godine 
 
 
 
 

O D L U K U 
 

o naknadi mrtvozornicima za preglede 
osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove 
na području Osječko-baranjske županije 

 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade mrtvozornicima za područje Osječko-baranjske 
županije (u nastavku: Županija) za obavljanje pregleda osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove  
(u nastavku: mrtvozorenje) te za putne troškove učinjene u svrhu obavljanja mrtvozorenja. 
 
 

Članak 2. 
 

Naknada po jednom obavljenom mrtvozorenju utvrđuje se u neto iznosu od 105,00 kuna. 
 
 

Članak 3. 
 

Naknada za putne troškove učinjene u svrhu obavljanja mrtvozorenja utvrđuje se u iznosu 
utvrđenom Odlukom Vlade Republike o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknade za 
korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna po prijeđenom kilometru ako se 
mrtvozorenje obavlja izvan mjesta prebivališta mrtvozornika. 
 

Ako se mrtvozorenje obavlja u mjestu prebivališta mrtvozornika, naknada za putne troškove 
učinjene u svrhu obavljanja mrtvozorenja utvrđuje se u neto iznosu od 20,00 kuna. 
 
 

Članak 4. 
 

Naknada iz članka 2. i naknada iz članka 3. ove Odluke isplaćuje se mrtvozornicima 
tromjesečno na temelju izvješća o obavljenim mrtvozorenjima i putnim troškovima učinjenim u svrhu 
mrtvozorenja, na teret sredstava proračuna Županije, po naredbi pročelnika upravnog odjela nadležnog 
za poslove zdravstva. 
 
 

Članak 5. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage točka V. Rješenja o imenovanju osoba 
ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove 
("Županijski glasnik" broj 3/00., 5/04., 2/07., 1/09. i 3/10.). 
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Članak 6. 
 

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške 
i ženske osobe. 
 
 

Članak 7. 
 

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine. 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Zlatko Maksimović 
 
 


