На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, бр 106/09 и 44/15), члана 23. став 1. тачка 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 5.
Правилника о поступку утврђивања смрти лица („Службени гласник Републике
Српске“, број 65/10), Скупштина Општине Фоча на Деветој редовној сједници дана
01.06.2017. године д о н о с и

ОДЛУКУ
о мртвозорству на подручју општине Фоча

Члан 1.
Овом одлуком одређује се број доктора медицине (у даљем тексту:
мртвозорници) за преглед, утврђивање времена и узрока смрти особа умрлих изван
здравствене установе на подручју општине Фоча, извјештавање о ивршеним
прегледима, износ накнаде, као и финансирање трошкова рада мртвозорника.
Члан 2.
(1) Преглед лица умрлих ван здравствене установе, утврђивање узрока и
времена смрти на подручју општине Фоча врше три мртвозорника, које именује
Скупштина Општине Фоча, на приједлог Јавне здравствене установе Дом здравља
Фоча (у даљем тексту: Дом здравља), на период од четири године.
(2) Евиденција мртвозорника се води у надлежном одјељењу Општинске
управе и садржи сљедеће податке: презиме и име мртвозорника, годину рођења,
мјесто пребивалишта (адреса) и занимање.
Члан 3.
(1) Рад мртвозорника организује руководилац Дома здравља.
(2) Дом здравља дужан је оглашавати распоред мртвозорника у Служби хитне
медицинске помоћи и згради МУП-а.
Члан 4.
(1) Дом здравља доставља надлежном органу мјесечне извјештаје о броју
извршених прегледа умрлих лица и то најкасније до десетог у мјесецу за претходни
мјесец.
(2) Извјештај треба да садржи списак прегледаних умрлих лица, податке о
датуму и мјесту прегледа, податак да ли се ради о природној или насилној смрти, као
и податке о мртвозорнику који је извршио преглед и утврђивање узрока смрти.
(3) Уз извјештај се доставља по један примјерак записника о прегледу за свако
прегледано умрло лице.

Члан 5.
(1) Финансијска средства за покриће трошкова мртвозорства обезбјеђују се у
буџету Општине Фоча.
(2) Укупни трошкови мртвозорства по једном прегледу умрлог изван
здравствене установе износе 70,00 КМ и састоје се од 50,00 КМ на име нето накнаде
мртвозорнику и 20,00 КМ на име покрића осталих трошкова (путних трошкова,
трошкова образаца, законских обавеза на исплату нето накнаде мртвозорницима и
других обавеза насталих у вези са мртвозорством).
(3) Дом здравља доставља Општинској управи фактуру и извјештај о
извршеним прегледима мртвозорника и врши исплату на име трошкова мртвозорства
из става 2. овог члана.
(4) Мјесечна транша Дому здравља на име трошкова мртвозорства исплаћује
се најкасније до 20. у мјесецу за претходни мјесец.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Фоча“.
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