
 
 

 
             REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA     
                      GRAD BJELOVAR   

                   GRADONAČELNIK 
 
 
KLASA: 541-01/20-01/02 
URBROJ: 2103/01-01-20-4 
Bjelovar, 3. prosinca 2020.   

 

 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga zaključka o prijedlogu imenovanja 

mrtvozornika za područje Grada Bjelovara 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt zaključka o prijedlogu 

imenovanja mrtvozornika za područje Grada Bjelovara  i u povodu toga donio 
sljedeći  
 

             ZAKLJUČAK  
 
 
Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za 

područje Grada Bjelovara kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.  
 Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove 
Jasna Grgić Škaurin 

 
 

        GRADONAČELNIK 
       
                  Dario Hrebak  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
         Upravni odjel za kulturu, zdravstvo,  
              socijalnu skrb i opće poslove 
 

 
KLASA: 541-01/20-01/02 
URBROJ: 2103/01-04/1-20-2 
Bjelovar, 2. prosinca 2020. 
 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Dario Hrebak 

 
 
PREDMET: Nacrt  zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za 

područje Grada Bjelovara  

 

 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri navedeni Nacrt 
zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Bjelovara, utvrdi 
ga kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 

 
 
 

                                                                                      PROČELNICA 
Jasna Grgić Škaurin, dipl. socijalna radnica  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  

                  GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 541-01/20-01/02 
URBROJ: 2103/01-02-20-3 
Bjelovar,     prosinac 2020. 
 
      BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA BJELOVAR  
 
 

NACRT 
  

 Na temelju članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 
100/18, 125/19) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Bjelovara 
na__ sjednici održanoj __ prosinca 2020. godine donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
                   o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Bjelovara  
 
      I. 

Utvrđuje se prijedlog kandidata za imenovanje mrtvozornika za područje 
Grada Bjelovara   
 
      II. 
 

Predlaže se Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije da se za mrtvozornika 
za područje Grada Bjelovara imenuje Marin Miovski, dr.med.  
 
      III. 
 

Predlaže se Skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije da razmotri i prihvati 
navedeni prijedlog i imenuje mrtvozornika za područje Grada Bjelovara sukladno 
prijedlogu iz točke II. ovoga Zaključka. 
 
 
 
          

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
 
 
 



 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 

Sukladno članku 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 
100/18, 125/19) jedinica područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju svojih 
prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite osigurava sredstva, 
između ostalog, za organizaciju i rad mrtvozorničke službe. Temeljem članka 230. 
Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 100/18, 125/19) 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. Sukladno članku 5. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te 
utvrđivanja vremena i uzroka smrti ("Narodne novine" broj 46/11, 6/13, 63/14) 
predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, između ostalog, 
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. 

 
Temeljem članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 

glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Bjelovara 
donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 
podzakonskim aktima, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug 
zakonom i podzakonskim aktima. 

 
 Želju za poslom mrtvozornika na području Grada Bjelovara izrazio je Marin 
Miovski, dr. med.. Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove 
uputio mu je poziv za dostavu potrebite dokumentacije koju je i dostavio. Iz 
dokumentacije je vidljivo kako je Marin rođen 11.07.1981. godine u Skopju sa 
prebivalištem u Bjelovaru. Formalno obrazovanje stekao je na Medicinskom fakultetu 
Sveučilišta u Skopju 2011. godine. Diplomu doktora medicine priznata mu je od 
strane Hrvatske Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 22.12.2011. godine. 
Također, izdano mu je odobrenje Hrvatske liječničke komore za samostalni rad. Ove 
godine završio je specijalizaciju iz medicine rada i sporta. Radi kao liječnik u 
Ustanovi za zdravstvenu skrb Feniks Bjelovar. U veljači 2020. godine završio je 
edukaciju za mrtvozorstvo Ministarstva zdravstva.  
 

Obzirom na navedeno, molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri 
navedeni Nacrt zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada 
Bjelovara, utvrdi ga kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na 
razmatranje i donošenje.  
 
 

    IZRADILA: 
Jasna Grgić Škaurin 

 
PROČELNICA 

 Jasna Grgić Škaurin, dipl. soc. radnica 
                                                                
 
 

 


