
 
 
 

 
На основу члана 40. Статута општине Трговиште («Службени гласник Града 
Врање»,бр.3/2019) ,, Скупштина општине Трговиште на седници одржаној дана 
09.09.2022.године ,  донела је: 
 
 

 ПДЛУКА 
П УТРВЂИВАОУ ВРЕМЕНА И УЗРПКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНПВЕ 

ИЗДАВАОУ ППТВРДЕ П СМРТИ НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ ТРГПВИШТЕ 
 

ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

Овпм пдлукпм уређује се прганизација, нашин рада и друга питаоа пд знашаја за струшнп 

утврђиваое време и узрпка смрти лица умрлих изван здравствене устанпве и издаваое 

пптврде п смрти на теритприји ппщтине Тргпвищте. 

НАЧИН ПДРЕЂИВАОА ДПКТПРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНП УТВЂИВАОЕ ВРЕМЕНА И УЗРПКА 

СМРТИ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНПВЕ. 

 

Члан 2. 

Струшнп  утврђиваое времена и узрпка смрти лица кпја су умра изван здравстене устанпве на 

теритприји ппщтине Тргпвищте и издаваое пптврде п смрти, врще дпктпри медицине ( у 

даљем : мртвпзпрници,), кпје пдређују Скупщтина ппщтине Тргпвищте ( у даљем тексту: 

Скупщтина ппщтине), на перипд пд 4 гпдине. 

За теритприју ппщтине Тргпвищте, мпже пдредити највище 2 мртвпзпрника. 
За мртвпзпрника мпже бити пдређенп лице:  
 

- Кпје је дпктпр медицине; 

- Кпје има пплпжен струшни испит; 

- Кпје има најмаое гпдину дана искуства на ппслпвима дпктпра медицине и  

- Кпје има пребивалищте на теритприји ппщтине Тргпвищте. 

 

 

Члан 3. 

Скупщтина ппщтина , пдређује мртвпзпрнике на предлпг Опщтинскпг  већа а накпн 

спрпведенпг јавнпг пгласа. 



Јавни пглас расписује Опщтинскп веће и пн пбавезнп садржи: 

- Опис ппслпва мртвпзпрника; 

- Услпве кпје кандидат треба да испуоава; 

- Времески перипд пбављаоа ппслпва; 

- Дпкументацију кпју треба неппхпднп прилпжити; 

- Рпк и нашин дпстављаое пријава; 

- Ппдатке п рпку и пргану надлежнпм за пдлушиваое п пријави. 

- Јавни пглас се пбјављује на званишнпј интернет страници презентацији ппщтине 

Тргпвищте кап и најмаое једнпм дневнпм листу кпји излази на теритприји ппщтине 

Тргпвищте. 

Одлукпм п расписиваоу јавнпг пгласа, Опщтинскп веће ће утврдити критеријуме за пцену и 

пдабир пријави, кап и пбразпвати кпмисију, кпја ће бити надлежна за пријем и разматраое 

приспелих пријава на јавни пглас и дпстављаое предлпга  и мищљеоа ппщтинскпм већу. 

Опщтискп веће ће на пснпву предлпга  и мищљеоа из става 4.пвпг шлана у рпку не дужем 

пд псам дана, пд дана пријема, утврдити предлпге кандидата за мртвпзпрнике и дпставити 

их скупщтини ппщтине. 

ППИС ППСЛПВА  И ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА МРТВПЗПРНИКА 

Члан 4. 

Мртвпзпрник пбавља преглед лица умрлпг изван здравствене устанпве, утврђује време и 

узрпк смрти и издаје пптврду п смрту у складу са пдредбама Правилника п ппступку 

издаваоа пптврде п смрти и пбрасцу пптврде смрти. 

Преглед умрлпг лица је ппступак кпјим се утврђује шиоеница смрти без спрпвпђеое 

пбдукције. 

Члан 5. 

Мртвпзпрник утврђује време и узрпк смрти лица умрлих изван здравстене устанпве за 

матишнп ппдрушје ппщтине Тргпвищте.. 

Утвђиваое времена и изрпка смрти и издаваое пптврде п смрти мртвпзпрник врщи пп 

ппзиву: 

- Дпма здравља Тргпвищте 

- Пплицијске станице или  

- Лица кпје је пп закпну дужнп да пријави шиоеницу смрти ( шлан ппрпдице или друга 

лица са кпјима је умрли живеп, пднпснп лица у шијем је стану или пбјекту наступила или 

лице кпје је првп за смрт сазналп или других пвлащћених лица). 

Мртвпзпрник је дужан да у рпку пд 12 сати пд пријемнпг ппзива изврщи неппсредан  
прегледа  умрлпг лица, утврди време и узрпк смрти изда пптврду п смрти. 
 
 
 



Члан 6. 
 

Укпликп мртвпзпрник, кпји је у раднпм пднпсу, збпг пптребе ппсла није у мпгућнпсти да 
ппступи у складу са рпкпм из става 3.шлана 5, дужан је да пдмах, пднпснп без пдлагаоа ппзпве 
другпг мртвпзпрника, кпји је пбавезан да се пдазпве и пде на лице места, изврщи неппсредан 
преглед умрлпг лциа, утврдити време и узрпк смрти и изда пптврду п смрти. 
У слушају из става 1.  Овпг шлана важи   рпк пд 12 сати пд пријема ппзива лица из става 1.пвпг 
шлана, пднпснп не дплази  дп прпдужеоа рпка. 
 
НАЧИН И ППСТУПАК РАДА МРТВПЗПРНИКА 
 

 
 
 
 

Члан 7 
 

Преглед  лица умрлих изван здравстене устанпве, мртвпзпрник пбавља пп правилу на месту 
смрти. Мртвпзпрник је пбавезан да изврщи неппсредни преглед умрлпг и да накпн тпга утврди 
да је смрт наступила, кап и време и узрпк смрти. 
Накпн щтп је утврдип, пднпснп кпнстантпвап шиоеницу да је смрт наступила, мртвпзпрник 
испитује пкплнпсти ппд кпјима је иста наступила и утврђује оен узрпк. 
Ппдатке п месту, времену и пкплнпстима смрти, прикупља пд укућана и других пспба, 
кпристећи за тп и медицинску дпкументацију п  лешеоу умрлпг. 
Грађани су пбавезни да дају мртвпзпрнику ппдатке кпји су им ппзнати и пмпгуће несметанп 
пбављаое прегледа. 
Накпн щтп је изврщип преглед и утврдип време и узрпк смрти, мртвпзпрник пппуљава пптврду 
п смрти. 
Мртвпзпрник је дужан да уреднп и шиткп пппуни пптврду п смрти и изда је у три примерка, при 
шему један примерак задржава за себе, а два примерка дпставља матишару матишнпг ппдрушја 
ппщтине Тргпвищте. 

Члан 8. 
 

Мртвпзпрник је дужан да без пдлагаоа п смртнпм слушају пбавести Пплицијску управу, акп :  
- Није у мпгућнпсти да утврди идентитет умрлпг лица; 
- Прегледпм умрлпг лица утврди ппвреде или на други нашин ппсумоа у насилну смрт; 
- На пснпву распплпживих медицинских шиоеница није мпгуће утврдити узрпк смрти. 

У слушајевима из става 1. пвпг шлана мртвпзпрник неће издати пптврду п смрти дпк надлежни 
прган не дпнесе Одлуку накпн изврщене пбдукције. 
 

Члан 9. 
 

Мртвпзпрници су дужни да уреднп евидентирају све слушајеве утврђиваоа времена и узрпка 
смрти лица умрлих ван здравстене устанпве крпз прптпкпл умрлих кпји се впди у здравственпј 
устанпви. 
 
Мртвпзпрници су дужни да пдељеоу за привреду и финансије месешнп ппднпсе извещтај п 
раду и тп најкасније дп 3. у месецу за претхпдни месец. 
 
На пснпву извещтаја из става 2. пвпг шлана врщи се пбрашун накнаде за рад мртвпзпрника. 
 
НАЧИН ПДРЕЂИВАОА НАКНАДЕ ЗА РАД МРТВПЗПРНИКА 



 
 
 

Члан 10. 
 

Средства за накнаду за рад мртвпзпрника пбезбеђују се у бучету ппщтине Тргпвищте. 
Висину накнаде из става 2. пвпг шлана пдређује ппсебним актпм Опщтинкп веће. 
Међуспбна права и пбавезе ппщтине Тргпвищте и мртвпзпрника регулисаће се угпвпрпм. 
 

Члан 11. 
 

Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града 
Враоа) 

 
 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ ТРГПВИШТЕ 
ДАНА: 09.09.2022.ГПДИНЕ; БРПЈ: 203-1 / 2022  

 
 
 
 

                                                                                                                                    Председник Скупштине 
 

                                                                                                                              _______________________ 
                                                                                                                                         Александар Колић 

 
 


