
РЕПУБЛИКА СРПСКА        ПРИЈЕДЛОГ 

ОПШТИНА СТАНАРИ                                                                

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

97/16), члана 9, став 1, тачка з), члана 114. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 106/09, 44/15), члана 5. Правилника о поступку 

утврђивања смрти лица („Службени гласник Републике Српске“, број 65/10)  и  чланa 37. 

Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, бр. 5/17), Скупштина 

општине Станари, на сједници, одржаној___________, доноси: 

О Д Л У К У 

о мртвозорству на подручју општине Станари 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се мртвозорничко подручје, доктори медицине (у даљем 

тексту: мртвозорници) који ће вршити преглед лица умрлих ван здравствене установе на 

територији општине Станари, извјештавање о извршеним прегледима, као и финансирање 

трошкова рада мртвозорника. 

Члан 2. 

(1) Територија општине Станари чини јединствено мртвозорничко подручје, те се 

за исто одређују сљедећи мртвозорници: Гавела др Милица, спец. ургентне 

медицине и Томанић др Слободан, спец. ургентне медицине. 

(2) Мртвозорници се именују на период од 4 године. 

Члан 3. 

 (1) Преглед лица умрлих ван здравствене установе, утврђивање узрока и времена 

смрти на мртвозорничком подручју из члана 2. ове Одлуке врши по један мртвозорник. 

 (2) Преглед умрлог лица не може обављати доктор који је лијечио умрло лице 

непосредно прије његове смрти. 

 (3) У случају привремене спријечености да обавља службу, мртвозорника замјењује 

други мртвозорник одређен за мртвозорничко подручје, а у случају дуже и трајне 

спријечености мртвозорник или надлежна здравствена установа о томе обавјештава 

организациону јединицу Општинске управе општине Станари надлежну за послове 

здравствене установе, ради именовања другог мртвозорника. 

 



Члан 4. 

 (1) Именовани мртвозорници достављају мјесечне извјештаје о броју извршених 

прегледа умрлих лица надлежном органу. 

 (2) Извјештај садржи списак прегледаних умрлих лица, податке о датуму и мјесту 

прегледа, као и податке о мртвозорнику. Уз извјештај се доставља по један примјерак 

записника о прегледу за свако прегледано умрло лице. 

Члан 5. 

 (1) Средства за административне трошкове (обрасци, потврде о смрти, записници и 

књиге евиденције), обезбјеђују се у буџету општине Станари. 

 (2) За преглед умрлог лица, утврђивање времена и узрока смрти мртвозорницима 

припада накнада у износу од 54,00 КМ по обављеном прегледу, те трошкови превоза у 

износу од 0,50 КМ по пријеђеном километру, ако се преглед умрлог врши изван подручја 

општине Станари и уз коришћење властитог аутомобила. 

 (3) Плаћање обављених прегледа, на основу извјештаја мртвозорника, врши се 

мјесечно, а коначан обрачун на крају календарске године, када се изврши сравњење и 

закључивање књиге евиденције умрлих. 

 (4) Средства за накнаде и припадајуће обавезе из става 2. овог члана обезбјеђују се 

у буџету општине Станари. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Станари“. 

 

Број:                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум:                                                                              __________________________ 

                                                                                          Остоја Стевановић  

 

 

 

 

 

 



О б р а з ло ж е њ е 

Правни основ за доношење ове Одлуке прописан је чланом 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16), чланом 9, став 1, тачка з), чланом 114. 

Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 106/09 и 

44/15), чланом 5. Правилника о поступку утврђивања смрти лица („Службени гласник 

Републике Српске“, број 65/10) и чланом 37. Статута општине Станари („Службени 

гласник општине Станари“, бр. 5/17). 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16) и 

чланом 37. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, бр. 5/17) 

прописана је надлежност Скупштине општине да донесе одлуку. 

Чланом 9, став 1, тачка з) Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 106/09 и 44/15) прописано је да обезбјеђивање здравствене 

заштите на нивоу локалне самоуправе обухвата активности и, између осталог, 

обезбјеђивање мртвозорника. 

Члан 114. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број 106/09 и 44/15), гласи: 

(1) Надлежни орган локалне самоуправе одређује потребан број доктора за 

утврђивање узрока и времена смрти за лица ван здравствене установе. 

(2) Локална самоуправа обезбјеђује средства из свог буџета за рад доктора из става 

1. овог члана. 

Члан 5. Правилника о поступку утврђивања смрти лица („Службени гласник 

Републике Српске“, број 65/10), гласи: 

(1) Скупштина града  или општине: 

а) утврђује подручје града, односно једне или више општина, потребан број 

мртвозорника, као и уже подручје на којем ће свако од њих обављати преглед 

умрлог, водећи притом рачуна о матичном подручју и о удаљености појединих 

насеља, 

б) именује мртвозорнике, изузев оних из члана 3. овог Правилника, 

в) одређује висину накнаде за обављање прегледа умрлог лица, те за путне 

трошкове мртвозорника који се исплаћују из буџета града или општине. 

Трошкове  извршења ове Одлуке сноси општина Станари. 

У складу са напријед наведеним актима припремљен је приједлог ове Одлуке и 

исти се доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.  

ОБРАЂИВАЧ                                                                                          ПРЕДЛАГАЧ 

Одјељење за просторно уређење,                                                            Начелник општине 

стамбено-комуналне послове и екологију 


