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                                                                                                   ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
PREDMET:  Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke 
  službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2013. 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 03. travnja 2014. 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 2013. 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 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, 
                      udruge i mlade 
KLASA: 500-01/14-01/44 
URBROJ: 2140/01-09-14-5 
Krapina, 03. travnja 2014.  
 

ŽUPAN 
                                                                           ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
PREDMET:     Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe 
                      u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2013. godinu 
 
Pravni temelj:  Članak 7. stavak 4. Pravilna o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena  

   i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11 i 6/13) 
 
Nadležnost: Županijska skupština 
 
Predlagatelj: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika 
 
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 i 6/13, dalje u tekstu: 
Pravilnik), izradilo je godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke 
službe za 2013. 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. 

                  PROČELNIK 
           Nikola Gospočić, dipl.iur. 

Prilog: 
- Izvješće, 
- Zaključak Župana, 
- Prijedlog zaključka. 

















   

                          
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 500-01/14-01/44 
URBROJ: 2140/01-01-14-7 
Krapina, __. travnja 2014.  
 
     
 
 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 6. sjednici održanoj dana __. 
travnja 2014. godine  donijela je  
 
  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke 

službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2013. godinu 
 
 

 
 I. Prihvaća se Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u Krapinsko-
zagorskoj županiji za 2013. godinu. 
 
 II. Izvješće o  obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u Krapinsko-zagorskoj 
županiji za 2013. 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. 


	16. Izvješće o radu mrtvozornika za 2013. godinu

