
На основу члана 203. ст. 4. и 6. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", 

број 25/19), тачке 64. став 2. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига 

("Службени гласник РС", број 93/18) и чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина 

на седници одржаној дана ________ 2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДОПУНИ РЕШЕЊА  

О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА  

И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ 

ПОТВРДЕ О СМРТИ 

 

  

I. У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока 

смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти број 06-42-5/21-I од 

31. марта 2021. године, са изменом решења број 06-168-22/21-I од 17. децембра 2022. године, у 

тачки I. после редног броја 62, додају се редни бројеви 63, 64. и 65. који гласе: 

"63. Медић др Тамара, доктор медицине у хитној медицинској помоћи, 23000 Зрењанин, 

Булевар Вељка Влаховића бр. 42/21 

64. Павасовић др Олга, доктор медицине, 11000 Београд, Звечанска 50 

65. Ковачевић др Ивана, доктор медицине, 21000 Нови Сад, Југ Богдана 29/2/12." 

 

 II. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  

      1. Дому здравља ''Др Бошко Вребалов'', Зрењанин, ул. Светосавска бр. 31, 

2. Геронтолошком центру из Зрењанина, ул. Принципова 22-26, 

3. Именованим лицима из тачке I ове измене решења, 

4. Одељењу за општу управу, 

5. Одељењу за финансије, 

6. Одељењу за друштвене делатности, 

7. Одељењу за људске ресурсе и правне послове и 

8. А р х и в и  
  
      
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА   

ГРАД ЗРЕЊАНИН  

СКУПШТИНА ГРАДА            

Број:  

Дана:                                                     

З Р Е Њ А Н И Н       ПРЕДСЕДНИК  

                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА  

                   Чедомир Јањић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење Решења о допуни решења о одређивању доктора медицине за 

стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање 

потврде о смрти је члан 203. стaв 4. и 6. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", 

број 25/19) којим је прописано да надлежни орган јединице локалне самоуправе одређује 

доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван 

здравствене установе и издавање потврде о смрти, као и да се средства за преглед умрлих лица и 

стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе, обезбеђују 

у буџету јединице локалне самоуправе. 

Тачком 64. став 2. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига 

("Службени гласник РС", број 93/18) утврђено је да ако је лице умрло ван здравствене установе 

уз пријаву се прилаже потврда о смрти коју издаје лекар кога је одредила скупштина општине, 

односно града за утврђивање времена и узрока смрти и издавање потврде о смрти. 

Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - 

пречишћен текст) одређена је надлежност Скупштине града, а чланом 128. став 1. Статута  

утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, 

препоруке и упутства. 

Дом здравља “Др Бошко Вребалов”, Зрењанин је дана 10. јануара 2022. године доставио 

захтев број 06-23 за допуну Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање 

времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти, у 

коме наводе да је због одређених кадровских промена у Установи неопходно извршити допуну у 

погледу лица овлашћених за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван 

здравствене установе и издавање потврде о смрти.   

На основу наведеног, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Решење о 

допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти 

лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти у датом тексту. 

 

Припрема: 

Јелена Табачки 

 

Контролише: 

Заменик начелника Одељења за људске ресурсе и правне послове 

Сања Марић 

 

Одобрава:  

в.д. начелника Градске управе 

Милош Королија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           




