На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12.
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист
Града Ниша", број 125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 10.01.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог одлуке о мртвозорској служби на територији Града
Ниша.
II Предлог одлуке о мртвозорској служби на територији Града Ниша доставља
се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице
Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Александар Ранђеловић, начелник Управе за грађанска стања и
опште послове.

Број: 18-3/2012-03
У Нишу, 10.01.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 13. став 2. и члана 219. став 4. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010,
99/2010 и 57/2011), и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града
Ниша'', број 88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана_________ 2012.
године, донела је

ОДЛУКУ О МРТВОЗОРСКОЈ СЛУЖБИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
Члан 1.
Овом одлуком обезбеђује се и организује рад мртвозорске службе на
територији Града Ниша и уређује обављање послова стручног утврђивања
времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе и издавање
потврде о смрти на територији Града Ниша.
Члан 2.
Рад мртвозорске службе обезбеђује се и организује у оквиру установе
примарне здравствене заштите над којом Град врши оснивачка права.
Стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене
установе и издавање потврде о смрти може вршити само доктор медицине.
Доктор медицине из претходног става дужан је да у року од 12 сати од
примљеног позива изврши непосредан преглед умрлог и утврди време и узрок
смрти.
Члан 3.
Градско веће Града Ниша ће посебним актом одредити установу
примарне здравствене заштите, над којом Град врши оснивачка права, у којој ће
се организовати рад мртвозорске службе, као и докторе медицине који ће
вршити стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене
установе и издавати потврде о смрти.
Члан 4
Средства за рад мртвозорске службе обезбеђују се у буџету Града Ниша.
Члан 5.
Међусобна права и обавезе града Ниша и здравствене установе у којој се
обезбеђује и организује рад мртвозорске службе, а поводом рада те службе,
уређује се посебним уговором који, у име Града, закључује Градоначелник
града Ниша или лице које он овласти.

Члан 6.
Потребна акта за реализацију ове одлуке донеће надлежни органи града
Ниша и органи здравстене установе у којој се обезбеђује и организује рад
мртвозорске службе.
Члан 7.
Здравствена установа, у којој се обезбеђује и организује рад мртвозорске
службе, засноваће радни однос на неодређено време са запосленима у Управи
за грађанска стања и опште послове, који на дан доношења ове одлуке обављају
послове стручног утврђивања времена и узрока смрти за лица умрла ван
здравствене установе и издавање потврде о смрти.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу града Ниша''.
Број:______________
У Нишу, ____________
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф.др Миле Илић

О б р а з л о ж е њ е:
Одредбама члана 13. и 219. Закона о здравственој заштити (''Службени
гласник РС'', број 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010 и 57/2011),
утврђено је да општина, односно град обезбеђује рад мртвозорске службе на
својој територији, да одређује доктора медицине за обављање овог посла
(стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене
установе и издавање потврде о смрти), као и да се у буџету општине, односно
града, обезбеђују средства за рад ове службе.
Након извршене спољне провере квалитета стручног рада у служби
мртвозорства при Управи за грађанска стања и опште послове града Ниша,
комисија надзорника, одређена решењем министра за здравље Републике
Србије, предложила је, између осталог, да се служба мртвозорства организује

тако што ће доктори медицине, који обављају ову делатност, бити запослени у
установи примарне здравствене заштите чији је оснивач Град.
Истоветна препорука, у погледу организације службе мртвозорства, дата
је и од стране здравственог инспектора Министарства здравља, при Нишавском
управном округу, уз напомену да се, према сазнању инспектора у Републици
Србији, службе мртвозорства налазе у саставу установа примарне здравствене
заштите, осим у граду Нишу и општини Мерошина.
Такође, Институт за јавно здравље Ниш, у чијој је ингеренцији
организација свих нивоа здравствене заштите на територији Нишавског округа,
сугерисао је дислокацију поменуте службе у неку од организационих јединица
Дома здравља Ниш.
У циљу реализације наведених налога и предлога, сачињена је одлука,
као иницијални и основни акт за организацију службе мртвозорства при
установи здравствене заштите, односно за доношење и осталих потребних
аката, односно спровођење других потребних активности од стране учесника у
овом послу.
Имајући у виду наведено, упућује се ова одлука надлежним органима у
даљу процедуру, на разматрање и одлучивање.
НАЧЕЛНИК
УПРАВЕ ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА
И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Александар Ранђеловић

