
 
          На основу члана 3. Одлуке о 
утврђивању времена и узрока смрти лица 
умрлих изван здравствене установе и 
издавање потврде о смрти на територији 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара'', 
број 47/17) и члана 12. став 1. Одлуке о 
Градском већу града Зајечара, („Сл. лист 
града Зајечара'' бр. 29/13, 31/13, 51/14 и 
21/16), у вези са чланом 219. став 4. 
Закона о здравственој заштити („Сл. 
гласник РС“, број 107/05, 72/09, - др.закон, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 -
др.закон., 93/14, 96/15, 106/15 и 105/17 – 
др.закон), Градско веће града Зајечара, на 
седници одржаној дана 17.01.2018. 
године, донело је 
 
 

О Д Л У К У 
о расписивању јавног огласа за 

одређивање доктора медицине за 
стручно утврђивање времена и узрока 

смрти умрлих изван здравствене 
установе на територији града Зајечара  

 
Члан 1 

 
 Овом Одлуком расписује се јавни 
оглас за одређивање 2 (два) доктора 
медицине за стручно утврђивање времена 
и узрока смрти лица умрлих изван 
здравствене установе на територији града 
Зајечара (у даљем тексту: мртвозорник), 
на период од три године. 
 

Члан 2 
 

 Право учешћа на јавном огласу 
има лице која испуњава следеће услове: 
- које је доктор медицине, 
- које има положен стручни испит, 
- које има најмање годину дана искуства 

на пословима стручног утврђивања 
времена и узрока смрти и  

- које има пребивалиште на територији 
града Зајечара. 

 

Члан 3 

 

 Јавни оглас расписује Градско 

веће и он обавезно садржи: 

 

- опис послова мртвозорника; 

- услове које кандидат треба да 

испуњава; 

- временски период обављања послова; 

- документацију коју је неопходно 

приложити; 

- рок и начин достављања пријава и 

- податке о року и органу надлежном за 

одлучивање по пријави.  

 

 Члан 4 

 

 Рангирање подносилаца пријава 

вршиће се применом следећих критери-

јума: 

 

- дужина радног искуства на пословима 

стручног утврђивања времена и 

узрока смрти; 

- дужина радног искуства у области 

здравствене заштите; 

- висина просечне оцене на студијама и 

- дужина студирања. 

 

Члан 5 

 

 Образује се Комисија за пријем и 

разматрање приспелих пријава на јавни 

оглас за мртвозорника (у даљем тексту: 

Комисија), у следећем саставу: 

 

1. Др Миодраг Ђорђевић, спец. Интерне 

медицине, председник, 

2. Др Мирко Николић, педијатар и 

3. Биљана Поповић, дипл. правник, 

запослена у Градској управи града 

Зајечара. 
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 Члан 6 

 
 Задатак Комисије из члана 5. ове 
Одлуке је да: 
 
- изврши пријем и проверу пријава на 

јавни оглас; 
- размотри и оцени приспеле пријаве; 
- у случају потребе, односно 

подједнаког рангирања појединих 
кандидата, обави усмену проверу и 
оцену наведених кандидата; 

- достави мишљење и предлог 
кандидата за мртвозорнике Градском 
већу града Зајечара. 

 
Члан 7 

 
          Стручне и административно-техни-
чке послове за потребе Комисије, обав-
љаће Одељење за локални економски 
развој, привреду и друштвене делатности 
Градске управе града Зајечара. 
  

 Члан 8 
 

 Јавни оглас се објављује на 
званичној интернет презентацији града 
Зајечара, као и најмање једном недељном 
листу који излази на територији града 
Зајечара. 
 

Члан 9 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном  
листу града Зајечара''. 
 
 
III број: 011-6/2018 
У Зајечару, 17.01.2018. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић, с.р.
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