
 Na temelju članka  9.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti  („Narodne novine“, broj 150/08, 

71/10, 139/10, 22/11 i 84/11),  članka 5. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja 

vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11) i članka 20. Statuta Splitsko-

dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i 

10/10), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 27. sjednici, održanoj 16. 

prosinca 2011., donijela je 

 

Z A K L J U Č A K 

o utvrđivanju potrebnog broja mrtvozornika te načinu vođenja Evidencije  

mrtvozornika u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

 

Članak 1. 

Ovim Zaključkom utvrđuje se potreban broj mrtvozornika za područje jedne ili više 

općina odnosno grada te sveukupan broj mrtvozornika za područje Splitsko-dalmatinske 

županije. 

 

Broj mrtvozornika za područje jedne ili više općine odnosno grada utvrđuje se kako slijedi : 

- Grad Hvar    tri mrtvozornika, 

- Grad Imotski   tri  mrtvozornika, 

- Grad Kaštela   tri mrtvozornika, 

- Grad Komiža  jedan mrtvozornik, 

- Grad Makarska  pet mrtvozornika, 

- Grad Omiš   tri mrtvozornika, 

- Grad Sinj   tri  mrtvozornika, 

- Grad Solin   dva mrtvozornika, 

- Grad Split    devet mrtvozornika, 

- Grad Stari Grad  tri mrtvozornika, 

- Grad Supetar   dva mrtvozornika, 

- Grad Trilj   dva mrtvozornika, 

- Grad Trogir   tri  mrtvozornika, 

- Grad Vis   jedan mrtvozornik, 

- Grad Vrgorac  dva mrtvozornika, 

- Grad Vrlika   dva mrtvozornika, 

- Općina Bol   jedan mrtvozornik 

- Općina Brela   jedan mrtvozornik, 

- Općina Cista Provo   jedan mrtvozornik, 

- Općina Dicmo  jedan mrtvozornik, 

- Općina Dugi Rat  jedan mrtvozornik, 

- Općina Dugopolje  jedan mrtvozornik, 

- Općina Gradac  jedan mrtvozornik, 

- Općina Hrvace  jedan mrtvozornik, 

- Općina Jelsa   dva mrtvozornika, 

- Općina Klis   jedan mrtvozornik, 

- Općina Lećevica  jedan mrtvozornik, 

- Općina Lokvičići i Proložac jedan mrtvozornik, 

- Općina Lovreć  jedan mrtvozornik, 

- Općina Marina  dva mrtvozornika, 

- Općina Milna  jedan mrtvozornik, 

- Općina Muć   tri mrtvozornika, 

- Općina Nerežišća  jedan mrtvozornik, 
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- Općina Okrug  jedan mrtvozornik 

- Općina Otok   jedan mrtvozornik, 

- Općina Podgora  jedan mrtvozornik, 

- Općina Podstrana  četiri mrtvozornika, 

- Općina Postira  jedan mrtvozornik 

- Općina Prgomet   jedan mrtvozornik, 

- Općina  Primorski Dolac  jedan mrtvozornik, 

- Općina Pučišća  dva mrtvozornika, 

- Općina Runovići  jedan mrtvozornik, 

- Općina Seget  jedan mrtvozornik, 

- Općina Selca   dva mrtvozornika, 

- Općina Sućuraj  dva mrtvozornika, 

- Općina Sutivan  jedan mrtvozornik 

- Općina Šestanovac  dva mrtvozornika, 

- Općina Šolta   dva mrtvozornika, 

- Općina Tučepi  jedan mrtvozornik, 

- Općina Zadvarje  jedan mrtvozornik, 

- Općina Zagvozd  dva mrtvozornika, 

- Općina Zmijavci  jedan mrtvozornik 

 

 Sveukupno za Splitsko-dalmatinsku županiju  98  mrtvozornika. 

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Splitsko-dalmatinske županije  

na vođenje Evidencije mrtvozornika. 

Evidencija mrtvozornika mora sadržavati: 

 

-  ime i prezime mrtvozornika,  

-  godinu rođenja i mjesto prebivališta (adresa), 

-  podatke o tome kada je i gdje osposobljen za obavljanje pregleda  umrlih utvrđivanje  

   vremena i uzroka smrti te ispunjavanje potvrde o smrti, 

-  područje na kojem mrtvozornik obavlja pregled umrlih, 

-  dan nastupa mrtvozorničke dužnosti i dan razrješenja te dužnosti. 

 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 021-04/11-02/305 

URBROJ: 2181/1-01-11-1 

Split, 16. prosinca 2011.  

        PREDSJEDNIK 

       ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

       

                                         Petroslav Sapunar, prof., v.r. 


