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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“, број: 5/17), Скупштина 

општине Станари, на сједници, одржаној___________, доноси 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о мртвозорству на подручју општине Станари 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком мијења се и допуњава Одлука о мртвозорству на подручју општине 

Станари („Службени гласник општине Станари број: 4/18), тако што се члан 2, став (1) 

Одлуке мијења на начин да се умјесто „Гавела др Милица спец. ургентне медицине и 

Томанић др Слободан, спец. ургентне медицине“ именују нови мртвозорници: 

1. др Александар Панић, специјалиста гинекологије и акушерства, 

2. др Синиша Шаран, доктор опште праксе, 

3. др Бојан Суботић, доктор опште праксе. 

Члан 2. 

Доношењем ове Одлуке др Гавела Милици, спец. ургентне медицине и др Томанић 

Слободану, спец. ургентне медицине престају дужности мртвозорника. 

Члан 3. 

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

гласнику општине Станари“. 

 

Број:                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум:                                                                              __________________________ 

                                                                                          Остоја Стевановић  
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 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. 

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

Републике Српске“, број: 65/10) предвиђено је да Скупштина општине, између осталог, 

именује мртвозорнике. 

Скупштина општине Станари је на 14. редовној сједници донијела Одлуку о 

мртвозорству на подручју општине Станари и именовала др Милицу Гавелу, спец. 

ургентне медицине и др Слободана Томанића, спец. ургентне медицине као мртозорнике. 

Међутим, показало се да због својих обавеза именовани доктори не могу обављати и ову 

дужност. Из тог разлога, из ЈЗУ Дом здравља Станари стигао је приједлог да се као 

мртвозорници именују лица која су наведена у члану 1. ове Одлуке. 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 


