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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 6. и 10. Пословника Градског 

већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 

17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 06.03.2023. године 

утврдило Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за 

стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене 

установе и издавање потврде о смрти, на исти нема примедби и упућује га 

Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Софија Анђелковић.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура 

 

 

 

 

ЈХ/ 

 

 

 



  

  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 ________ 2023. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ 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 бр. 06-168-22/21-I од 17. децембра 2021. године, број 06-22-

12/22-I од 4. фебруара 2022. године, број 06-64-13/22-I од 20. маја 2022. године, број 06-76-87/22-

I од 15. јуна 2022. Године, број 06-125-19/22-I од 9. септембра 2022. године и број 06-145-4/22-I    

од 2. новембра 2022. године, у тачки II. редни број 2. мења се и гласи: 

 

  "2. Саша Петковић, доктор медицине, из Зрењанина, ул. Олге Петров бр. 56 а." 

 

  II. РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  

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

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

  3. Именованом лицу из тачке I. овог 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. 
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О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење Решења о измени 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 је 

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

препоруке и упутства. 

Геронтолошки центар из Зрењанина дана 7. фебруара 2023. године доставио је допис у 

коме је навео да је потребно да се на листи доктора за одређивање времена и узрока смрти ван 

здравствене установе и издавања потврде о смрти уврсти доктор Саша Петковић, који је 

запослен од 9. јануара 2023. године на замени одсутног доктора Озренка Веселиновић. 

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

измени 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:  

Начелник Градске управе 

Ненад Домјесков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




