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PREDMET: Rješenje o osmim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju  

mrtvozornika na području Istarske županije 
 
 
 
Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18-pročišćeni tekst), Zamjenik župana koji obnaša 
dužnost Župana Istarske županije dana 08. svibnja 2018. godine, donosi slijedeći  

 
 

ZAKLJUČAK 
 
1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Rješenja o osmim izmjenama i dopunama Rješenja 

o imenovanju  mrtvozornika na području Istarske županije. 
 

2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske 
županije na razmatranje i usvajanje. 

 
3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Sonja Grozić 

Živolić - pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije. 
 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Zamjenik župana koji  
obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin 
 



 

 

Temeljem odredbe članka 230. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 
100/18 i 125/19) 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 __________ godine, donosi 
 
 

Rješenje o osmim izmjenama i dopunama 
  Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije 

 

 
I.  

 
Ovim Rješenjem imenuju se mrtvozornici – doktori medicine odnosno drugi zdravstveni radnici 
koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (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), Rješenjem o petim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na 
području Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 5/18), Rješenjem o šestim 
izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije 
(Službene novine Istarske županije br. 14/18) i Rješenjem o sedmim izmjenama i dopunama 
Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (Službene novine Istarske 
županije br. 7/19) 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:  

- na području grada Buzeta i općine Lanišće: Dorjana Bassiato, prvostupnica sestrinstva sa 
specijalizacijom u djelatnostima hitne medicine, Buzet, Riječka ulica br. 11, na razdoblje od 
jedne godine od stupanja na snagu ovog Rješenja, 

- na području Grada Labina i Općina Raša, Kršan, Pićan i Sv. Nedelja: Massimo Bembić, dr. 
med., 

- na području Grada Poreča i Općina: Funtana, Kaštelir-Labinci, Sv. Lovreč, Tar-Vabriga, 
Višnjan, Vižinada i Vrsar: Katarina Knez dr.med. i Abedin Asani, dr.med. 

 
 
 
 
 



 

IV. 
 
Razrješuju se dužnosti mrtvozornici imenovani Rješenjem Županijske skupštine Istarske 
županije o imenovanju mrtvozornika, kako slijedi: 

- Daniel Ferlin, dr. med., Ervin  Prekali, dr. med., Sonja Šikanić dr. med. i Neda Sinčić, dr. 
med.,  imenovani za mrtvozornike na području Gradova Buje, Novigrad i Umag i Općina 
Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj,  
 
- Helena Vlačić, dr. med., imenovana za mrtvozornicu na području Grada Labina i Općina 
Raša, Kršan, Pićan i Sv. Nedelja 

 
V. 

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

 
 

VI. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu sljedeći dan nakon objave u „Službenim novinama Istarske 
županije“. 
 
 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Pazin, 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE  

 
Predsjednik 

 
Valter Drandić 

 
 
 
Dostaviti: 

1. Ministarstvu zdravstva 

2. Županu Istarske županije 

3. Uredu državne uprave – Matičnom uredu 

4. Imenovanim i razrješenim mrtvozornicima 

5. UO za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ 

6. UO za proračun i financije IŽ 

7. Povjerenstvu za nadzor nad radom mrtvozornika IŽ 

8. Istarskim domovima zdravlja 

9. Jedinicama lokalnim samouprave - grad Buzet i općina Lanišće, grad Labin i općine Raša, Kršan, Pićan 
i Sv. Nedelja, grad Poreč i općine Funtana, Kaštelir-Labinci, Sv. Lovreč, Tar-Vabriga, Višnjan, Vižinada i 
Vrsar, gradovi Buje, Novigrad i Umag i općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj 

10. Objava 

11. Pismohrana, ovdje. 

 

  



 

OBRAZLOŽENJE 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 
 
Odredbom članka 230. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18 i 
125/19) propisano je da 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. 
 
Odredbom 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) propisana je nadležnost Županijske skupštine da, 
između ostalog, imenuje i razrješuje osobe određene zakonom, drugim propisom i statutom. 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM 
 
Rješenjem Županijske skupštine Istarske županije o imenovanju mrtvozornika na području 
Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 9/14) imenovano je ukupno 37 
mrtvozornika na cijelom teritoriju Istarske županije. 
 
Rješenjem o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području 
Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 7/15) razriješeno je 9 mrtvozornika, 
a imenovano je dodatnih 5 mrtvozornika na različitim područjima Istarske županije. 
 
Rješenjem o drugim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području 
Istarske županije županije (Službene novine Istarske županije br. 2/17) razriješeno je 4, a 
imenovana je dodatno 1 mrtvozornica na području grada Rovinja i općina Bale, Kanfanar i 
Žminj. 
 
Rješenjem o trećim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području 
Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 11/17) imenovano je dodatno 5 
mrtvozornika na različitim područjima Istarske županije. 
 
Rješenjem o četvrtim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na 
području Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 15/17) imenovana je 
dodatno 1 mrtvozornica na području grada Poreča i općina Funtana, Kaštelir-Labinci, Sv. 
Lovreč, Tar-Vabriga, Višnjan, Vižinada i Vrsar. 
 
Rješenjem o petim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području 
Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 5/18) imenovana je 1 nova 
mrtvozornica na području grada Buzeta i općine Lanišće i to prvostupnica sestrinstva na 
razdoblje od jedne godine od stupanja na snagu istog Rješenja, te je razriješena 1 
mrtvozornica na području grada Labina i općina Raša, Kršan, Pićan i Sv. Nedelja. 
 
Rješenjem o šestim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području 
Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 14/18) imenovano je 5 novih 
mrtvozornika na različitim područjima Istarske županije. Također su za područje grada Buzeta  
i općine Lanišće, obzirom na poteškoće organiziranja mrtvozorničke službe na tom području, 
imenovani kao mrtvozornici Nina Lanča i Matej Lakošeljac, koje su već obavljali poslove 
mrtvozorstva, ali na drugim područjima u Istarskoj županiji. 
 
Rješenjem o sedmim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na 
području Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 7/19) imenovana je ponovno 



 

za mrtvozornicu prvostupnica sestrinstva, obzirom da je bio prošao rok od godine dana, koliko 
je prethodno imenovana. Također je navedenim Rješenjem razriješena 1 mrtvozornica i to na 
području grada Buzeta i općine Lanišće. 
 
Ovime se predlaže razriješiti imenovane mrtvozornike i to: 
-Daniel Ferlin, dr. med., Ervin  Prekali, dr. med., Sonja Šikanić dr. med. i Neda Sinčić, dr. 
med.,  imenovani za mrtvozornike na području Gradova Buje, Novigrad i Umag i Općina 
Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj,  
- Helena Vlačić, dr. med., imenovana za mrtvozornicu na području Grada Labina i Općina 
Raša, Kršan, Pićan i Sv. Nedelja. 
 
Navedeni mrtvozornici razrješuju se na temelju njihovog traženja, te je o njihovom zahtjevu za 
razrješenje raspravljano i dogovoreno i na sastanku Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika. 
 
Dorjana Bassiato, prvostupnica sestrinstva sa specijalizacijom u djelatnostima hitne medicine, 
Buzet, Riječka ulica br. 11 već je u dva navrata bila imenovana kao mrtvozornica na području 
grada Buzeta i općine Lanišće i to na razdoblje od jedne godine od stupanja na snagu rješenja, 
a obzirom da je Ministarstvo zdravstva dalo suglasnost da imenuje na razdoblje od jedne 
godine. Naime,  sukladno članku 6. stavku 1. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju 
vremena i uzroka smrti (Narodne novine, br. 46/2011 i 6/2013, 63/2014, u daljnjem tekstu: 
Pravilnik) propisano da iznimno, u slučaju nemogućnosti određivanja potrebnog broja doktora 
medicine, zdravstveni radnici koji nisu doktori medicine mogu obavljati pregled umrle osobe 
te utvrđivati vrijeme i uzrok smrti, na prijedlog predstavničkog tijela jedinice područne 
(regionalne) samouprave i uz suglasnost Ministarstva zdravstva.  
 
Obzirom da Dorjani Bassiato ističe rok na koji je imenovana 01. svibnja 2020., Upravni odjel 
za zdravstvo i socijalnu skrb zatražio je ponovno dopisom od 04.11.2019. suglasnost 
Ministarstva zdravstva za imenovanje iste kao mrtvozornice u Istarskoj županiji, na području 
grada Buzeta i općine Lanišće. Ministarstvo zdravstva je dopisom od 24.02.2020. dalo svoju 
suglasnost, ponovno na razdoblje od jedne godine uz napomenu da se ista razriješi čim se 
ukaže mogućnost imenovanja doktora medicine. Slijedom navedenog, predlaže se ponovno  
imenovanje Dorjane Bassiato, prvostopnice sestrinstva, za mrtvozornicu na području grada 
Buzeta i općine Lanišće, na razdoblje od jedne godine od stupanja na snagu ovog Rješenja. 
 
Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je također dostavio dopis 
gradovima u Istarskoj županiji, kojim se sukladno odredbi članka 230. Zakona o zdravstvenoj 
zaštiti moli dostava prijedloga za imenovanjem dodatnih doktora medicine. Nakon navedenog 
dopisa, zaprimljen je Zaključak o davanju suglasnosti za imenovanje mrtvozornika Massima 
Bembića, dr. med. od grada Labina. Također je zaprimljena i Odluka Grada Poreča o 
prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Istarske županije, i to Knez Katarine dr. 
med. i Abedin Asanija dr. med. Stoga se ovim rješenjem na prijedlog gradova Labina i Poreča 
predlaže imenovanje Massima Bembića dr. med., Katarine Knez, dr. med. i Abedin Asanija 
dr. med. za mrtvozornike. 
 
Prihvaćanjem ovog rješenja, ukupni broj imenovanih mrtvozornika na području Istarske 
županije iznosio bi 38 (uz napomenu da Nina Lanča i Matej Lakošeljac obavljaju poslove 
mrtvozornika na 2 dolje navedena područja), i to: 
 
1. na području Grada Buzeta i Općine Lanišće 
- Dorjana Bassiato, prvostupnica sestrinstva (na razdoblje od jedne godine) 
- Nina Lanča, dr. med. iz Motovuna, 
- Matej Lakošeljac, dr. med. iz Karojbe, 



 

 
2. na području Grada Labina i Općina Raša, Kršan, Pićan i Sv. Nedelja: 
- Davor Rimac, dr. med. 
- Julija Ardalić, dr. med. 
- Vedrana Faraguna Cvečić, dr. med. 
- Monika Mačkić, dr, med. 
- Tonka Mohorović, dr. med. 
- Massimo Bembić, dr. med. 
 
3. na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u 
Šumi, Tinjan i Karojba: 
- Nikola Maslać, dr. med. 
- Ivica Rukavina, dr. med. 
- Đino Lovrinić, dr. med. 
- Nina Lanča, dr. med. 
- Matej Lakošeljac dr. med.  
 
4. na području Grada Poreča i Općina: Funtana, Kaštelir-Labinci, Sv. Lovreč, Tar-Vabriga, 
Višnjan, Vižinada i Vrsar: 
- Olga Radovan Poropat, dr. med. 
- Radmila Korlević, dr. med. 
- Mirela Jozić Bogović, dr. med. 
- Violeta Kajić, dr. med. 
- Željana Jotanović, dr. med. 
- Andrea Arefijev, dr. med. 
- Katarina Knez, dr. med. 
- Asani Abedin, dr. med. 
 
5. na području Grada Pule i Grada Vodnjana i Općina Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, 
Medulin, Svetvinčenat: 
- Jelica Kostova – Đurić, dr. med. 
- Dragan Vujović, dr. med. 
- Fedor Butković, dr. med. 
- Ksenija Družetić Božić, dr. med. 
- Marija Ana Božić, dr. med. 
- Ivona Gračanin, dr. med. 
- Mirko Šeb, dr. med. 
- Dubravka Rački-Grubiša, dr. med. 
- Petra Cukon, dr. med. 
- Tea Crnogaj, dr. med. 
- Manuela Perković, dr. med. 
- Loredana Labinac-Peteh, dr. med.  
- Saša Nesić, dr. med.  
 
6. na području Grada Rovinja i Općina Bale, Kanfanar i Žminj: 
- Orjana Čačić, dr. med. 
- Aleksandra Prijić, dr. med. 
 
7. na području Gradova Buje, Novigrad i Umag i Općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj: 
- Vitomir Jadrejčić, dr. med. 
- Marina Zubac Gugić, dr. med. 
- Vilson Allakaj, dr. med. 
 



 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje ovog Rješenja. 
 
 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 
 
Sukladno Odluci Skupštine Istarske županije o naknadi za rad županijskih mrtvozornika 
(Službene novine istarske županije, broj 12/05), kako je izmijenjena Odlukom o izmjenama i 
dopunama Odluke o naknadi za rad županijskih mrtvozornika (Službene novine Istarske 
županije, broj 9/14), naknada županijskim mrtvozornicima za pregled umrlih osoba određuje 
se u iznosu od 220,00 kn neto po jednom pregledu. Mrtvozornici također imaju pravo na 
naknadu za troškove prijevoza županijskih mrtvozornika učinjenih u svrhu pregleda umrlih 
osoba određuje se u visini od 2,00 kn po prijeđenom kilometru. 
 
Sredstva za isplatu naknada za preglede i troškove prijevoza osigurana su u Proračunu 
Istarske županije za 2020. godinu u razdjelu 8 Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. 


