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Donošenje Odluke o imenovanju mrtvozornika na  

području Općine Čavle 



Obrazloženje 
 
Temeljem članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18, 125/19)  Zakona, 
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 zdravstvenih ustanova. Sukladno 
Pravilniku o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (Narodne novine broj 46/11, 
6/13 i 63/14), županijska skupština utvrđuje za područje jedne ili više općina odnosno grada potreban 
broj mrtvozornika i imenuje ih.   
  
Upravni odjel za zdravstvo Primorsko – goranske županije, dana 25. studenog 2020. godine, dopisom 
je obavijestio Općinu Čavle da je potrebno Županijskoj skupštini Primorsko goranske županije predložiti 
imenovanje slijedećih mrtvozornika na području nadležnosti Općine Čavle: - prof.dr.sc. Dražen Cuculić, 
dr.med. -  Alen Malašević, dr.med., - Dejan Ivošević, dr.med., - Antun Ferenčić, dr.med., doc.dr.sc. 
Valter Štemberg, dr.med., - Danijel Marčinko, dr.med., Božidar Kandžija, dr.med. Ovo iz razloga što 
dosada imenovana prof.dr.sc. Sanja Štifter, dr.med., zatražila prekid Ugovora o obavljanju poslova 
mrtvozorenja.  
 
Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci predložio je da se 
specijalizant sudske medicine Ferenčić Antun, dr. med., imenuje mrtvozornikom na području Grada 
Rijeke i tzv. Riječkog prstena. 
 
Sukladno zakonskim propisima, predlažu se slijedeće osobe za imenovanje mrtvozornika za područje 
Općine Čavle: -  prof.dr.sc. Dražen Cuculić, dr.med. -  Alen Malašević, dr.med., - Dejan Ivošević, dr.med., 
- Antun Ferenčić, dr.med., doc.dr.sc. Valtera Štemberg, dr.med., - Danijel Marčinko, dr.med., Božidar 
Kandžija, dr.med. 
  
Slijedom navedenog, upućuje se na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Općine Čavle prijedlog 
Odluke za imenovanje mrtvozornika na području Općine Čavle, nakon čega će se odluka vijeća 
proslijediti Županijskoj skupštini Primorsko - goranske županije.  
 
          
 

Općinska načelnica 
Ivana Cvitan Polić  

 



Na temelju članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18, 125/19), članka 4. 
Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (Narodne novine broj 46/11, 
6/13 i 63/14) te odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske 
županije broj 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 
dana 17. prosinca 2020. godine donijelo je  
  
 

ODLUKU 
O IMENOVANJU MRTVOZORNIKA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE 

 
 

Članak 1. 
Mrtvozornikom za područje Općine Čavle imenuju se: 
   

1. prof.dr.sc. Dražen Cuculić, dr. med.  
2. Alen Malašević, dr. med.,  
3. Dejan Ivošević, dr. med.,  
4. Antun Ferenčić, dr. med.,  
5. Doc.dr.sc. Valter Štemberg, dr. med.,  
6. Danijel Marčinko, dr. med., 
7. Božidar Kandžija, dr. med. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Čavle“. 
 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE 

Predsjednik 
Norbert Mavrinac 

 

KLASA:  
URBROJ:                                               
 







Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine 
Čavle na sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 
 

o imenovanju mrtvozornika na području Općine Čavle 

 

 
 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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