
P R I J E D L O G 
                                                                                                                                  

 Na temelju članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine«, broj 

150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 

82/13, 22/14, 154/14 i 70/16) i članka  40. Statuta Grada Krka («Službene novine 

Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće 

Grada Krka, na sjednici održanoj _______________ 2017. godine, donijelo je 

 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

o utvrđivanju mrtvozornika 

na području Grada Krka 

 

 

I. 

 Utvrđuje se prijedlog mrtvozornika na području Grada Krka i to kako slijedi: 

 

1. ALEMKA ŽIC, dr. med. 

2. IVANKA PERANIĆ,  dr. med.. 

3. MARINKA TIČIĆ, dr. med. 

4. MLADEN ŠPANJOL, dr. med. 

5. NENAD MIJIĆ, dr. med.  

6. KARMEN BARBIŠ, dr. med. 

 

II. 

 Ovaj Zaključak dostavit će se Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu 

za zdravstvo radi pripreme prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju 

mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije. 

 

 

III. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Klasa:  510-03/17-01/01 

Urbroj:2142/01-01-17-6 

Krk,     

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 

 

 

                                                                                                                Predsjednik 

                                                                                                             Marinko Pavlić 

  

 

 

      

 



O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e 

 

 

Odredbama članka  190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine«,broj 

150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 

82/13, 22/14, 154/14 i 70/16)  propisano je da predstavničko tijelo jedinice područne 

(regionalne) samouprave – Županijska skupština, 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. 

 

Županijska skupština PGŽ  na prijedlog općinskih i gradskih vijeća donijela je Odluku 

o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko – goranske županije, a objavljena 

je u «Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 35/12 i 32/14).  

 

Krajem lipnja 2017.  godine, Upravni odjel za zdravstvo Primorsko-goranske županije 

uputio je  Gradu Krku prijedlog za donošenje nove Odluke/Zaključka o imenovanju 

mrtvozornika na području Grada Krka budući je Suzana Skočilić – Tomašić, dr. med. 

zatražila raskid Ugovora o mrtvozorenju zbog osobnih razloga, a zaprimljen je novi 

zahtjev za obavljanje mrtvozorničke službe od strane Karmen Barbiš, dr. med. 

Na temelju predmetnog prijedloga Upravnog odjela za zdravstvo PGŽ, Gradsko 

vijeće je na sjednici od 11. srpnja 2017. godine donijelo Zaključak o utvrđivanju 

mrtvozornika na području Grada Krka, Klasa: 510-03/17-01/01, Urbroj:2142/01-17-4.  

 

Tijekom rujna ove godine od strane Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-

goranske županije dostavljen je Gradu novi prijedlog za utvrđivanju liste 

mrtvozornika na području Grada Krka kojim predlažu da se iz ranije utvrđene liste 

brišu mrtvozornici koji su neaktivni u obavljanju poslova mrtvozorenja (Miro 

Bušljeta, dr. med. i Biserka Mahulja, dr. med.). 

Slijedom predmetnog traženja Upravnog odjela za zdravstvo PGŽ za donošenje nove 

liste mrtvozornika na području Grada Krka zbog nastalih promjena, odnosno 

neaktivnosti pojedinih dr. med., pripremljen je radni prijedlog novog Zaključka o 

utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka. 

 

Na sjednici Kolegija gradonačelnika, održanoj 13. studenoga 2017. godine, nakon 

razmatranja radnog prijedloga, Gradonačelnik Grada Krka utvrdio je Prijedlog 

Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka, te se isti sukladno 

odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti upućuje Gradskom vijeću Grada Krka na 

razmatranje u cilju rasprave i donošenja. 

 

Krk, studeni 2017. 

 

GRADONAČELNIK 

Prilog:  

- Podnesak Upravnog odjela za zdravstvo PGŽ  s 

listom  mrtvozornika na području Grada Krka 

 

 

 

 


