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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, 2/18 i 30/18 – pročišćeni tekst), Skupština 
Istarske županije na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2020. 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: 500-01/20-01/02 
URBROJ: 2163/1-01/3-20-03 
Pazin, 22. svibnja 2020. 
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Valter Drandić 

 
 
 
Dostaviti: 

1. Ministarstvu zdravstva RH 

2. Županu Istarske županije 

3. Imenovanim i razriješenim mrtvozornicima 

4. UO za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ 

5. UO za proračun i financije IŽ 

6. UO za opću upravu i imovinsko pravne poslove – Odsjeku za matičarstvo 

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

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. 
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