На основу члана 3. Одлуке о мртвозорској служби на територији Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 2/2012) и 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),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 27.02.2012. године доноси
РЕШЕЊЕ
о одређивању установе примарне здравствене заштите
у којој се организује рад мртвозорске службе
I
Одређује се Дом здравља Ниш, као установа примарне здравствене заштите у
којој се организује рад мртвозорске службе.
II
Међусобна права и обавезе Града Ниша и Дома здравља Ниш у вези са
организацијом мртвозорске службе регулисаће се посебним уговором.
III
До доношења посебних аката којима ће се створити услови за рад мртвозорске
службе у саставу Дома здравља Ниш, послове стручног утврђивања времена и узрока
смрти умрлих изван здравствене установе и издавања потврде о смрти, обављаће
доктори медицине, запослени у Управи за грађанска стања и опште послове.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Број: 146-4/2012-03
У Нишу, 27.02.2012. године

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

Образложење

Чланом 13. 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, као и да се у
буџету општине, односно града, обезбеђују средства за рад ове службе.
Чланом 3. Одлуке о мртвозорској служби на територији Града Ниша ("Службени
лист Града Ниша", број 2/2012), прописано је овлашћење Градског већа Града Ниша да
посебним актом одреди установу примарне здравствене заштите, над којом Град врши
оснивачка права, у којој ће се организовати рад мртвозорске службе.
Послове утврђивања смрти за лица умрла изван здравствене установе и
издавање потврде о смрти лица на територији Града Ниша, обављаће запослени
доктори медицине у Управи за грађанска стања и опште послове, до стварања правних,
техничких и организационих услова за рад службе мртвозорства у Дому здравља Ниш.

