
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 
Temeljem odredbe članka 190. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 
150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 
154/14, 70/16 i 131/17) i  članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske 
županije", br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18), Skupština Istarske županije na sjednici 
održanoj dana 09. srpnja 2018. godine, donosi 
 
 

RJEŠENJE 
o šestim izmjenama i dopunama 

Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije 
 
 

I.  
Ovim Rješenjem imenuju se mrtvozornici – doktori medicine koji obavljaju pregled umrlih 
osoba izvan zdravstvenih ustanova radi utvrđivanja vremena i uzroka smrti (u daljnjem tekstu: 
mrtvozornici) na određenim područjima Istarske županije. 
 

II.  
Utvrđuje se da su Rješenjem Županijske skupštine Istarske županije o imenovanju 
mrtvozornika na području Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 9/14), 
Rješenjem o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području 
Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 7/15), Rješenjem o drugim 
izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije 
županije (Službene novine Istarske županije br. 2/17), Rješenjem o trećim izmjenama i 
dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (Službene 
novine Istarske županije br. 11/17), Rješenjem o četvrtim, izmjenama i dopunama Rješenja o 
imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (Službene novine Istarske županije 
br. 15/17) i Rješenjem o petim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika 
na području Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 5/18) u daljnjem tekstu: 
Rješenja Županijske skupštine Istarske županije o imenovanju mrtvozornika na području 
Istarske županije, imenovani mrtvozornici i određeni su način obavljanja poslova, koordinacija, 
nadzor nad njihovim radom i pravo na naknadu. 

 
 

III.  
Imenuju se mrtvozornici kako slijedi:  
 

1) na području grada Buzeta i općine Lanišće 
- Nina Lanča, dr. med. 
- Matej Lakošeljac, dr. med.  

 
2) na području grada Labina i općina Raša, Kršan, Pićan i Sv. Nedjelja: 

- Tonka Mohorović, dr. med.  
 
3) na području grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u 

Šumi, Tinjan i Karojba: 
- Matej Lakošeljac dr. med.  

 
 

4) na području grada Pule i općina Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i 
Vodnjan: 



 

- Loredana Labinac-Peteh, dr. med.  
- Saša Nešić, dr. med.  

 
5) na području gradova Buje, Novigrad i Umag i općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj: 

- Vilson Allakaj, dr. med.  
 

 
IV. 

U ostalom dijelu Rješenja Županijske skupštine Istarske županije o imenovanju mrtvozornika 
na području Istarske županije ostaju bez izmjena. 

 
 

V. 
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske 
županije“. 
 
 
KLASA: 013-02/18-01/23 
URBROJ: 2163/1-01/4-18-03 
Pazin, 09. srpnja 2018. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE  

 
Predsjednik 

 
Valter Drandić 

 
 
 
Dostaviti: 

1. Uredu državne uprave – Službi za opću upravu i društvene djelatnosti 

2. Županu Istarske županije 

3. Uredu državne uprave – Matičnom uredu 

4. Imenovanim mrtvozornicima 

5. UO za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ 

6. UO za proračun i financije IŽ 

7. Povjerenstvu za nadzor nad radom mrtvozornika IŽ – putem UO za zdravstvo i socijalnu skrb 

8. Istarskim domovima zdravlja 

9. Jedinicama lokalnih samouprava - grad Buzet i općina Lanišće, grad Labin i općine Raša, Kršan, Pićan i 

Sv. Nedjelja, grad Pazin i općine Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Tinjan i 

Karojba. gradovi Buje, Novigrad i Umag i općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj, grad Pula i općine 

Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Vodnjan 

10. Objava 

11. Pismohrana, ovdje. 
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