
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

  
      ŽUPAN 

KLASA: 500-01/20-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 
Pula, 08. svibnja 2020. 
 

      SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
     n/p predsjednika Valtera Drandića 

       Dršćevka 3,  
52 000 Pazin 

 
 
PREDMET: Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom 

mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 
2019. godinu u Istarskoj županiji 

 
 
 
Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske 
županije dana 08. svibnja 2020. godine,  donosi slijedeći  

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za 

nadzor nad radom mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe 
za 2019. godinu u Istarskoj županiji. 
 

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. 
 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Zamjenik župana koji  
obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin 
 



 

 

Temeljem članka 7. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti 
(„Narodne novine“, br. 46/11, 06/13 i 63/14) 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 

 
 
 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika o obavljenim 

obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2019. godinu u Istarskoj županiji 
 
 

Članak 1. 
 

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika o obavljenim 
obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2019. godinu u Istarskoj županiji te isto čini 
sastavni dio ove Odluke. 

 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Istarske 
županije". 
 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Pazin, 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE  

 
Predsjednik 

 
Valter Drandić 

 
 
 
Dostaviti: 

 
1. Županu Istarske županije 

2. Povjerenstvu za nadzor nad radom mrtvozornika putem Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ 

3. Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ 

4. Ministarstvu zdravstva RH, Ksaver 200 A, 10000 Zagreb 

5. Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb 

6. Objava 

7. Pismohrana, ovdje. 

  



 

OBRAZLOŽENJE 
 

 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 
 
Pravni temelj za donošenje ove Odluke je sadržan u odredbama članka 7. Pravilnika o načinu 
pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, br. 46/11, 06/13 i 
63/14), sukladno kojem Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika dostavlja  
nadležnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave godišnje izvješće o obavljenim 
obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u županiji. 
 
Odredbama 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 Skupštine Istarske županije za 
donošenje ove Odluke. 
 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM 
 
Odredbama članaka 5. i 7.  Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka 
smrti („Narodne novine“, br. 46/11, 06/13 i 63/14) propisano je da predstavničko tijelo jedinice 
područne (regionalne) samouprave imenuje Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika, 
koje nadležnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave dostavlja godišnje izvješće 
o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u županiji.  
 
Temeljem navedenog, dana 27. ožujka 2017. godine Skupština Istarske županije donijela je 
Odluku KLASA: 013-02/17-01/12, URBROJ: 2163/1-01/4-17-3 („Službene novine Istarske 
županije“, br. 2/17) kojom je imenovano Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na 
području Istarske županije. 
 
Odredbom članka 7.  Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti 
(„Narodne novine“, br. 46/11, 06/13 i 63/14), između ostalog je propisano da Povjerenstvo za 
nadzor nad radom mrtvozornika nadležnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave 
dostavlja godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u županiji.  
 
Ovo izvješće sadrži broj imenovanih mrtvozornika po određenom području, broj obavljenih 
mrtvozorenja i mrtvozorničkih obdukcija, ukupne troškove, izvješće o radu Povjerenstva za 
nadzor nad radom mrtvozornika te izvješće o imenovanjima i razrješenjima mrtvozornika u 
2019. godini.  
 
 
III. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE 
 
Tekst prijedloga Odluke te Izvješće Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika o 
obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2019. godinu u Istarskoj županiji 
sastavni je dio ovoga obrazloženja. 
 

 
 

 
 



 

Izvješće Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i 
radu mrtvozorničke službe za 2019. godinu u Istarskoj županiji 
 
 
 

 
 
PREGLEDI UKUPNO kroz godine 
 

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

1122 1180 1060 1263 1351 1351 

 
 
TROŠKOVI UKUPNO u 2019. godini:  614.397,00 kuna 
 
 
RAD POVJERENSTVA 
Predsjednik: Davor Rimac 
Članovi: Ivana Mofardin, Loredana Labinac-Peteh, Mirna Ladavac, Roberta Katačić 
 
Povjerenstvo se tijekom 2019. godine sastalo dva puta: 4. veljače i 27. studenog.  
Uz redoviti rad koji uključuje nadzor i analiziranje rada mrtvozorničke službe i provođenja propisa 
putem vođenja evidencije mrtvozornika, pregledavanja i ovjeravanja očevidnika, predlaganja 
imenovanja i razrješenja mrtvozornika te izrade izvješća,  Povjerenstvo se bavilo i posebnim 
pitanjima kao što su: 

a) Problemi nastali zbog zamolbe 5 mrtvozornika da ih se razriješi dužnosti mrtvozornika  
(4 iz Umaga i 1 iz Labina) 

b) Raspored dežurstva 

GRAD/OPĆINA obavljanja pregleda 
umrlih 

Broj 
mrtvozornika 
za to područje 

Broj 
obavljenih 
mrtvozorenja 
u 2019. 

Od toga - broj 
obavljenih 
mrtvozorničkih 
obdukcija 

Buje, Novigrad, Umag, Brtonigla, 
Grožnjan, Oprtalj 

7 171 2 

Buzet i Lanišće 1+2 43  

Labin, Raša, Kršan, Pićan, Sv. Nedjelja 6 57 3 

Pazin, Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, 
Motovun, Sv. Petar u šumi, Tinjan i 
Karojba 

5 189  

Poreč, Kaštelir- Labinci, Sv. Lovreč, 
Višnjan, Vižinada, Vrsar 

6 140  

Pula,  Vodnjan, Barban, Fažana, Ližnjan, 
Marčana, Medulin, Svetvinčenat  

13 625 12 

Rovinj, Bale, Kanfanar, Žminj 2 126 4 

UKUPNO  40 1351 21 



c) Porast broja obdukcija po nalogu mrtvozornika 
d) Mrtvozorenje u stacionarima Istarskih domova zdravlja 
e) Implementacija novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti i tumačenje pojedinih članaka.  

 
 
IMENOVANJA / RAZRJEŠENJA MRTVOZORNIKA  
 
Imenovanja:  

1) na području grada Buzeta i općine Lanišće 
- Dorjana Bassiato, prvostupnica sestrinstva sa specijalizacijom u djelatnostima hitne medicine 
 
Razrješenje:  

1) na području grada Buzeta i općine Lanišće 
- Dženana Kružić, dr. med.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


