Na temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08,
71/10, 139/10, 22/11 i 84/11), članka 5. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja
vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11) i članka 20. Statuta Splitskodalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i
10/10), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 27. sjednici, održanoj 16.
prosinca 2011., donijela je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor
nad radom mrtvozornika u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika u Splitskodalmatinskoj županiji (u daljnjem tekstu:Povjerenstvo) te se imenuju članovi Povjerenstva.
Članak 2.
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana i to:
- jednog člana iz redova imenovanih mrtvozornika,
- jednog doktora medicine specijalista sudske medicine i/ ili doktora medicine
specijalista patološke anatomije,
- jednog člana iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
- dva predstavnika tijela jedinice područne (regionalne) samouprave
Članak 3.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. prof.dr.sc. Šimun Anđelinović, dr.med., predsjednik
2. Ivana Bočina, dr.med., član
3. Katica Jerkan-Vučković, dr.med., član
4. Luka Brčić, prof., član
5. Dijana Livaja, prof., član
Članak 4.
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Skupština će razriješiti člana Povjerenstva i prije isteka mandata:
- ako neopravdano ne nazoči sjednicama Povjerenstva,
- na osobni zahtjev,
- ako odjavi prebivalište s područja Splitsko-dalmatinske županije,
- na obrazloženi zahtjev predsjednika Povjerenstva.
U slučaju razrješenja člana Povjerenstva, na istoj sjednici imenuje se novi član
Povjerenstva, a njegov mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan.

Članak 4.
Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
- ovjerava evidenciju mrtvozornika,
- obavlja pregled i ovjerava očevidnik o obavljenih pregleda umrlih za svaku godinu,
- razmatra primjedbe mrtvozornika vezane uz obavljanje mrtvozorničke službe na
pojedinom području, te po potrebi, obavješćuje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,
- predlaže mjere za unapređenje rada mrtvozorničke službe na pojedinom području i o
predloženim mjerama obavješćuje 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.
Članak 6.
Administrativno-tehnički poslovi za potrebe rada Povjerenstva obavljat će se u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb SDŽ.
Članak 7.
Povjerenstvo je dužno u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke
donijeti Poslovnik o radu.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Splitsko-dalmatinske županije“.

„Službenom glasniku
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