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ГОДИНА XXVI
БРОЈ 12

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

ВРАЊЕ
Четвртак,16.мај.2019.године.

Број -12- Страна-1123

Излази по потреби.
Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин.
Цена овог броја 150,00 динара
Рок за рекламацију 10 дана

ВРАЊЕ
280.
На основу члана 46.став 1.тач. 5), и става 6.,
Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07, 34/10- Одлука УС и
54/11) и члана 159 и чл. 161. Пословника
Скупштине града Врања („Службени гласник града
Врања“, број 5/19), Скупштина града Врања, на
седници одржаној 15.05.2019.године, донела је:
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
У СКУПШТИНИ ГРАДА ВРАЊА
I
НЕБОЈШИ СТАМЕНКОВИЋУ, дипл. инг.
пољопривреде из с. Вртогош, престаје мандат
одборника у Скупштини града Врања, пре истека
времена на које је изабран, преузимањем функције
која је неспојива са одборничком функцијом.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику града Врања“.
Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке
садржан је у одредбама члана 46.став 1.тач. 5), и
ставу 6. истог члана, Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број
129/07, 34/10- Одлука УС и 54/11) и члана 159 и
161. Пословника Скупштине града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број 5/19).
Одредбама члана 46.став 1.тач. 5), и ставом
6. Закона о локалним изборима, прописано је да

одборнику престаје мандат пре истека времена на
које је изабран, преузимањем посла, односно
функције које су, у складу са законом, неспојиве са
функцијом одборника. Ако одборнику престане
мандат, преузимањем функције која је неспојива са
одборничком функцијом, скупштина јединице
локалне самоуправе на првој наредној седници,
после обавештења о наступању таквог случаја,
утврђује да је одборнику престао мандат.
Одредбом члана 159.став 1. Пословника
Скупштине града Врања, прописано је да не може
бити истовремено одборнк лице запослено у
Градској управи, или лице које именује, односно
поставља, Скупштина у органима града, јавним
предузећима и установама чији је оснивач град.
Имајући у виду да је одборник Небојша
Стаменковић,дил. инг. пољопривреде с. Вртогош,
дана 15.05.2019.године, изабран за члана градског
већа за ресор, пољопривреда, агроекономија и
развој села, да је реч о функцији која је неспојива са
функцијом одборника, испуњени су законски
услови за престанак мандата одборника у
Скупштини града Врања, те је и одлучено као у
диспозитиву ове одлуке.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 15.05.2019.
године, број: 02-112/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм, с.р.

281.
На основу чл.50. ст. 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07,83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), чл.
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33. став 1. тачка 19) Статута Града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број 37/18) , чл.
37. и 40.став 1. Пословника Скупштине Града
Врања („Службени гласник града Врања“, број
5/19), Скупштина Града Врања на седници одржаној
15.5.2019.године, донела је
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Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 15.5.2019.
године, број:02-109/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И ФУНКЦИЈЕ
ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
Небојши Младеновићу, дипл. инжењер
пољопривреде из Врања, престаје мандат члана
Градског већа града Врања за ресор пољопривреда,
агроекономија и развој села, подношењем писане
оставке и избором новог члана Градског већа.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана15.5.2019.
године, број: 02-108/2019-10

283.
На основу чл.45.став.1 и 2. и чл.66. став 5.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др. закон и
47/18), чл. 8. став 2. и члана 10. став 1. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/2017, 95/2018 и
113/2017-др. закон), чл. 33. став 1. тачка 19)
Статута Града Врања („Службени гласник града
Врања“, број 37/18) , чл. 32. и 33.Пословника
Скупштине Града Врања („Службени гласник града
Врања“, број 5/19), Скупштина Града Врања на
седници одржаној 15.5.2019.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ВРАЊА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм, с.р.

282.
На основу чл.50. ст. 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07,83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), чл.
33. став 1. тачка 19) Статута Града Врања
(„Службени гласник града Врања“, број 37/18) , чл.
37. и 40.став 1. Пословника Скупштине Града
Врања („Службени гласник града Врања“, број
5/19), Скупштина Града Врања на седници одржаној
15.5.2019.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И ФУНКЦИЈЕ
ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВРАЊА
Члан 1.
Жикици Антанасијевићу, дипл. инжењер
пољопривреде из Врања, престаје мандат члана
Градског већа града Врања за ресор екологија и
заштита животне средине, подношењем писане
оставке и избором новог члана Градског већа.

Члан 1.
Небојша Стаменковић, дипл.
инжењер
пољопривреде из Врања, бира се за члана Градског
већа Града Врања, за ресор пољопривреда,
агроекономија и развој села.
Члан 2.
Мандат новоизабраног члана Градског већа
траје до истека мандата члана Градског већа коме је
престао мандат.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана15.5.2019.
године, број:02-110/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм, с.р.
284.
На основу чл.45.став.1 и 2. и чл.66. став 5.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др. закон и
47/18), чл. 8. став 2. и члана 10. став 1. Закона о
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запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/2017, 95/2018 и
113/2017-др. закон), чл. 33. став 1. тачка 19)
Статута Града Врања („Службени гласник града
Врања“, број 37/18) , и чл. 32. и 33. Пословника
Скупштине Града Врања („Службени гласник града
Врања“, број 5/19), Скупштина Града Врања на
седници одржаној 15.5.2019.године, донела је
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I
РАЗРЕШАВА СЕ Момир Стојилковић, дипл.
инг. пољопривреде из Врања, функције директора
Јавног комуналног предузећа „ Комрад „ Врање, пре
истека времена на које је именован.
II
Решење је коначно.

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ВРАЊА

III
Ступањем на снагу овог Решења престаје да
важи Решење о именовању директора
Јавног
комуналног предузећа „ Комрад“ Врање, бр.0282/2017-10 од 19.05.2017.године.

Члан 1.
Данијел Васиљевић, стуковни инжењер
технологије дрвета из Врања, бира се за члана
Градског већа Града Врања, за ресор екологија и
заштита животне средине.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.

Члан 2.
Мандат новоизабраног члана Градског већа
траје до истека мандата члана Градског већа коме је
престао мандат.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града Врања“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 15.5.2019.
године, број:02-111/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм, с.р.

285.
На основу чл. 46 ст.1 и чл. 49. Ст. 1. Тачке 3 и
4.Закона о јавним предузећима ( Службени гласник
РС, бр. 15/16), чл. 32 ст.1 тач. 9 и чл. 66 ст. 3 Закона
о локалној самоуправи ( Службени гласник РС. бр.
129-07 и 83/14 – др. закон), чл. 42 Одлуке о
усклађивању
пословања
јавног
комуналног
предузећа „Комрад“ Врање са Законом о јавним
предузећима ( Службени гласник града Врања, бр.
27/16 и 35/16) и чл. 33 ст.1 тач.14 Статута града
Врања ( Службени гласник града Врања бр. 37/18),
Скупштина града Врања на седници одржаној дана
15.05.2019.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМРАД“ ВРАЊЕ

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама 46 ст.1и чл. 49. Ст. 1. Ст. 3 и
4.
Закона о јавним предузећима ( Службени
гласник РС, бр. 15/16), чл. 32 ст.1 тач. 9 и чл. 66 ст.3
Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник
РС. бр. 129-07 и 83/14 – др. закон), чл. 42 Одлуке о
усклађивању
пословања
јавног
комуналног
предузећа „ Комрад“ Врање са Законом о јавним
предузећима ( Службени гласник града Врања, бр.
27/16 и 35/16) и чл. 32 ст1. тач.14 Статута града
Врања ( Службени гласник града Врања бр. 37/18).
Одредбама из чл. 46 ст.1 Закона о јавним
предузећима ( Службени гласник РС, бр. 15/16) и
чл. 42 Одлуке о усклађивању пословања јавног
комуналног предузећа „ Комрад“ Врање са Законом
о јавним предузећима ( Службени гласник града
Врања, бр. 27/16 и 35/16), прописано је да мандат
директора јавног предузећа престаје истеком
периода на који је именован, оставком и
разрешењем, док се одредбама . 32 ст.1 тач. 9 и чл.
66 ст.3 Закона о локалној самоуправи ( Службени
гласник РС. бр. 129-07 и 83/14 – др. закон) и чл. 33
ст1 тач.14 Статута града Врања ( Службени гласник
града Врања бр. 37/18), прописује да Скупштина
општине,односно града именује и разрешава
директоре јавних предузећа.
У дужем временском периоду уочено је
несавесно обављање дужности и поступање
супротно пажњи доброг привредника са пропустима
у доношењу и извршавању одлука и организовању
послова у ЈКП „Комрад“ Врање као и знатна
одступања од остваривања основног циља
пословања овог јавног комуналног предузећа и
плана пословања, те постоји и штета на страни
јавног предузећа. Општа је констатација да у дужем
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временском периоду јавно комунално предузећа
„Комрад“ Врање не остварује основну улогу
одржавања хигијене у граду и да је стање изношења
смећа потпуно незадовољавајуће што се може
доказати са много примера. Постоји проблем
одржавања депоније Метерис али је видљив и
проблем са одржавањем зелених површина у граду.
Комисија за мандатно – имунитетска и
административна питања и избор и именовања
Скупштине града је на основу овлашћења из чл. 67
ст.1 тач. 2 Пословника Скупштине града Врања (
Службени гласник града Врања, бр. 5/19), на
седници одржаној дана 09.05.2019. године, утврдила
предлог да се Момир Стојилковић, дипл.
инг.пољопривреде из Врања, разреши функције
директора јавног комуналног предузећа „ Комрад“
Врање, пре истека времена на које именован.
На основу напред наведеног, а на предлог
Комисије за мандатно – имунитетска и
административна питања и избор и именовања,
Скупштина града Врања одлучила је као у у изреци
овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
Решења може се покренути управни спор пред
Управним судом.
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана15.05.2019.
године, број: 02-106/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
286.
На основу чл. 46 ст.1 и чл. 49. Ст. 1. Тачке 3 и
4.Закона о јавним предузећима ( Службени гласник
РС, бр. 15/16), чл. 32 ст.1 тач. 9 и чл. 66 ст. 3 Закона
о локалној самоуправи ( Службени гласник РС. бр.
129-07 и 83/14 – др. закон), чл. 42 Одлуке о
усклађивању
пословања
јавног
комуналног
предузећа „Комрад“ Врање са Законом о јавним
предузећима ( Службени гласник града Врања, бр.
27/16 и 35/16) и чл. 33 ст.1 тач.14 Статута града
Врања ( Службени гласник града Врања бр. 37/18),
Скупштина града Врања на седници одржаној дана
15.05.2019.године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ КОМРАД“ ВРАЊЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Димитријевић, дипл.
економиста
из Врања, за вршиоца дужности
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директора Јавног комуналног предузећа „ Комрад „
Врање, на период од једне године.
II
Решење је коначно.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику града Врања.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама чл. 52 Закона о јавним
предузећима ( Службени гласник РС, бр. 15/16), чл.
32 ст.1 тач. 9 и чл. 66 ст.3 Закона о локалној
самоуправи ( Службени гласник РС. бр. 129-07 и
83/14 – др. закон), чл. 46 Одлуке о усклађивању
пословања јавног комуналног предузећа „ „Комрад“
Врање са Законом о јавним предузећима (
Службени гласник града Врања, бр. 27/16 и 35/16) и
чл. 33 ст1 тач.14 Статута града Врања ( Службени
гласник града Врања бр. 37/18).
Одредбама чл. 52 Закона о јавним
предузећима ( Службени гласник РС, бр. 15/16) и
чл. 46 Одлуке о усклађивању пословања јавног
комуналног предузећа „Комрад“ Врање са Законом
о јавним предузећима ((Службени гласник града
Врања, бр. 27/16 и 35/16), прописано је да се
вршилац дужности директора јавног предузећа
може именовати до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном конкурсу , на период
који не може бити дужи од једне године. Вршилац
функције директора мора испуњавати законом
прописане услове за именовање директора јавног
предузећа и то: да има високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама или специјалистичким струковним
студијама, да има најмање 5 година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање,
да има најмање 3 године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа, да познаје област корпоративног
управљања, да има искуства у организацији рада и
вођењу послова, да није члан органа политичке
партије, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке партије, да се
против њега не води кривични поступак, да није
осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци, да му нису изречене мере безбедности у
складу са Законом којим се уређују кривична дела /
обавезно психијатриско лечење и чување у
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здравственој установи, обавезно психијатриско
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана и
алкохоличара, и да му није изречена мера забране
вршења позива, делатности и дужности.
Именовање директора јавног предузећа,
односно вршиоца дужности директора је у складу са
одредбама чл. 66 ст.3 Закона о локалној самоуправи
и чл. 33 ст.1 тач.14 Статута града Врања у
надлежности Скупштине општине, односно града.
Сагласно прописаној регулативи, а на основу
утврђеног да кандидат испуњава прописане услове,
Комисија за мандатно – имунитетска и
административна питања и избор и именовања
Скупштине града сходно овлашћњима из чл. 67 ст.1
тач.2, је на седници одржаној дана 13.05.2019.
године, утврдила je предлог да се за вршиоца
функције директора јавног комуналног предузећа „
Комрад „ Врање, именује Зоран Димитријевић,
дипл. економиста из Врања.
На основу напред наведеног, а на предлог
Комисије за мандатно – имунитетска и
административна питања и избор и именовања,
Скупштина града је одлучила као у диспозитиву
овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
Решења може се покренути управни спор пред
Управним судом.
СКУПШТИНА
ГРАДА
ВРАЊ,дана15.05.2019
.године, број: 02-107/2019-10
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Тричковић, спец.двм,с.р.
Веће Градске општине Врањска Бања.
287.
На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15,
99/16 и 113/2017) и члана 26. Одлуке о буџету
Градске општине Врањска Бања за 2018.
(„Службени гласник града Врања“, број: 37/18),
Веће Градске општине Врањска Бања на седници
одржаној дана 14.05.2019.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Градске општине Врањска Бања за 2019. годину
(„Службени гласник града Врања“, број 97/18), са
раздела 3 – Управа Градске општине, главе 1.0 –
Управа Градске општине Врањска Бања, програма
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15 – Локална самоуправа, програмске активности
0602-0009 – Текућа буџетска резерва, функције 112
– Финансијски и фискални послови, позицијe 46,
економскe класификације 49912 – Текућа резерва,
одобравају се буџетска средства у износу од
4.800.000,00 динара.
Члан 2.
Налаже се Одељењу за буџет и финансије да
средства из члана 1. овог Решења распореди на
следећoj апропријацији у оквиру:
раздела 3. Управа ГО Врањска Бања, главе
1. Управа ГО Врањска Бања, Програм 7 –
Oрганизација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура, Програмска активност
0701-0001:
управљање
саобраћајем,
функција 451 – Друмски саобраћај , на
позицији 25, економска класификација 511
– Зграде и грађевински објекти, извор
финансирања 01 – Приходи из буџета,
средства у износу од 4.800.000,00 динара
за изградњу шеталишта на КПБР 2995/4,
2995/5, 2064/4, 2063/10, 2065/4, 2066/4,
2068/3, 2069/2 и 2057/8 КО Врањска Бања.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику
града Врањa
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА,
дана 14.05.2019. године, број: 02-96/2019-04
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Сентић,с.р.

ТРГОВИШТЕ
288.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, број 129/07,
83/2014-др. Закон и 101/2016,47/2018), члана 2. 3. 4.
и 9. Закона о комуналним делатностима (“Сл.
Гласник РС” бр. 88/2011 и 104/2016,95/2018), чл. 1.
и 21.Закона о сахрањивању и гробљима („Сл.гл.
СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89) и („Службени гласник
РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 – др. закон,
120/2012 – одлука УС и 84/2013 – одлукаУС), члана
4. и 39. Закона о прекршајима („Службени гласник
РС“, број 65/13, 13/16 и 98/16), члана 40. став 1.
тачка 6 Статута Општине Трговиште (“Сл.гласник
Града Врања”број 3/2019) Скупштина општине
Трговиште на седници дана
30.03.2019
године,донела је
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ОДЛУКУ
О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА
САХРАЊИВАЊЕ
И ПОГРЕБНУ ДЕЛАТНОСТ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом
Одлуком
прописује
се
начин,
организовање послова на уређивању и одржавању
гробаља и гробова, начин преузимања, превоза,
смештаја, чувања и сахрањивања умрлих лица и
други неопходни услови за обављање погребне
делатности.
Члан 2.
Уређивање и одржавање гробаља у смислу ове
одлуке је изградња и одржавање гробних поља са
гробним местима, односно парцелама за гробове,
гробнице и уређење парцеле, изградња и одржавање
стаза, подизање и одржавање зеленила, уређивање,
опремање и одржавање објеката за погребне услуге,
укоп умрлих, њихов превоз и пренос, одржавање
чистоће и други послови који су у вези са одржавањем гробаља и обављањем погребних делатности.
„Под погребним делатностима у смислу
одредаба ове Одлуке сматра се преузимање и превоз
посмртних остатака од места смрти, односно места
на коме се налази умрла особа (стан, здравствена
установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и
превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума,
аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја
са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних
остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање“
Члан 3.
Гробље је земљиште које је урбанистичким
планом односно Просторним планом општине
Трговиште одређено за сахрањивање умрлих.
Послове уређивања и одржавања гробаља,
сахрањивање и друге послове погребне делатности
на градском гробљу у насељеном месту Трговиште
обавља ЈП „Комуналац" Трговиштe,a послове се
могу поверити и другом предузећу,односно предузетнику,привредном друштву,који испуњава прописане услове за обављање комуналне делатности.
Пружање погребне делатности обухвата следеће послове:
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-преузимање и превоз посмртних остатака од
места смрти, односно места на коме се налази умрла
особа и превоз до места одређеног посебним прописом за смештај и чување покојника,
-организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију
превоза и сахрањивања,
-чување посмртних остатака у расхладном
уређају и припремање покојника за сахрањивање
Преузимање и превоз посмртних остатака
умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или
до крематоријума може да обавља и привредно
друштво,предузетник и други привредни субјекат
који је регистрован за обављање ове услуге и
испуњава услове.
II. САХРАЊИВАЊЕ УМРЛИХ
Члан 4.
Под сахрањивањем умрлих у смислу ове Одлуке
сматра се покопавање посмртних остатака умрлих
на гробљу које је у редовној употреби и друге радње
које се у том циљу предузимају.
Члан 5.
Сахрањивање посмртних остатака умрлих који
се покопавају на градском гробљу врши се из
просторија на гробљу у којима се смештају и чувају
посмртни остаци до њихове сахране (у даљем
тексту капела).
Члан 6.
Сахрањивање умрлих може се вршити само на
гробљу које је у редовној употреби а у складу са
Законом и овом одлуком.
Члан 7.
Сахрањивање умрлих врши се у складу са
одговарајућим санитарним прописима на начин који
одговара пијетету према умрлом, достојанству
места на коме он почива и уз поштовање осећања
сродника умрлог и других особа које су биле блиске
са умрлим.
Члан 8.
Сахрањивање се може извршити најраније по
истеку 24 часа од момента наступања смрти.
Пријављивање смртног случаја
Члан 9.
Сваки смртни случај у Општини мора се
пријавити предузећу, ради одређивања времена
сахране и вршења других услуга око сахрањивања.
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Смртни случај се мора пријавити најкасније до 8
часова ујутро, ако се сахрана жели истог дана.
Члан 10.
Лица о чијем трошку се врши сахрањивање или
најближи сродник умрлог, дужан је да одмах, а
најкасније у року од 6 сати по утврђеној смрти,
обавести предузеће, ради преузимања посмртних
остатака и заказивања сахране.
Члан 11.
Уколико је смрт наступила у болници или су
посмртни остаци пренесени у мртвачницу болнице,
а у року од 24 часа се не јави лице које је по Закону
обавезно да обезбеди сахрану, надлежна служба
болнице је дужна да пријави смртни случај
предузећу, уколико се посмртни остаци сахрањују
на градском гробљу, као и по чијем налогу се
сахрана обавља.
Члан 12.
Предузеће дужно је да у року од 5 часова по
пријави смртног случаја, на захтев лица које је по
Закону обавезно да обезбеди сахрану, достави
погребну опрему у стан умрлог, односно у
мртвачницу болнице, да пренесе посмртне остатке у
мртвачницу на гробљу и да их чува и сачува до
сахране.
Лица која су по Закону обавезна да обезбеде
сахрану умрлог дужна су да дозволе пренос
посмртних остатака у смислу става 1. овог члана,
као и да присуствују преузимању посмртних
остатака из болничке капеле.
Члан 13.
Предузеће одмах по пријему пријаве смрти
утврдиће са подносиоцем пријаве време обављања
сахране, као и време превоза посмртних остатака од
стана или болнице у капелу на гробље.
Време преноса посмртних остатака у капелу на
гробљу не може бити дуже од 3 часа од времена
када је договорено да се посмртни остаци преузму.
Рок из претходног става може се продужити из
разлога чију оправданост цени орган предузећа
надлежан за утврђивање времена превоза и сахране
посмртних остатака.
Члан 14.
Превоз посмртних остатака из места у место
врши се специјалним возилом или средствима
јавног саобраћаја по посебним прописима.
Превоз посмртних остатака до капеле на гробљу
у граду, врши се искључиво специјалним возилом.
За превоз посмртних остатака умрлог од заразне
болести примењују се посебни прописи.
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Члан 15.
Ковчег са посмртним остацима умрлог може
остати у мртвачници до времена за сахрану.
Члан 16.
По изношењу ковчега са посмртним остацима
из мртвачнице, могу се вршити верски обреди у
складу са обичајима и прописима верских
заједница.
Члан 17.
Улицама Општине ће се кретати погребна
поворка.
Члан 18.
Изузетно од одредаба члана 17. ове Одлуке,
посмртни остаци лица чије сахрањивање организује
надлежни државни орган, могу бити изложени пре
сахрањивања на одређеном месту ван гробља ради
указивања посебних посмртних почасти.
Одредбе претходног става односе се и на
сахрањивање
посмртних
остатака
црквеног
великодостојника и других заслужних лица чију
сахрану организује правно лице по одобрењу
општинског органа управе надлежног за комуналне
послове.
НАЧИН САХРАЊИВАЊА
Члан 19.
Покопавање посмртних остатака врши се у
одређено
гробно
место
према
утврђеној
парцелацији гробних места.
Умрли чланови једне породице сахрањују се по
правилу један поред другог ако има слободних
гробних места.
Члан 20.
Уколико породица умрлог захтева да се умрли
сахрани у породичну гробницу или гробно место,
захтев се мора назначити у пријави смртног случаја
предузећу које управља гробљем.
Ако право на коришћење гробнице или гробног
места није на несумњив начин утврђено, предузеће
може дозволити сахрану, с тим што задржава право
да пренос посмртних остатака умрлог изврши о
трошку пријавиоца, у колико се накнадно утврди да
је захтев за сахрану у гробницу неоснован.

Члан 21.
Издавање гробних места може се вршити и пре
него што је настала потреба за сахрану, уз обавезу
уређења гробног места.
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Гробна места могу бити одвојена ( појединачна
) и повезана ( породична ), али не више од четири
гробна места у једном оквиру.
О праву коришћења гробних места закључује се
Уговор о закупу у писменој форми између
предузећа и заинтересованог лица (закупца гробних
места).
Димензије гробног места утврђују се планом
парцелизације гробља.
Члан 22.
Право на сахрану на додељеном гробном месту
имају уговорне странке, њихови блиски сродници,
лица наведена у Уговору о праву коришћења
гробних места.
Члан 23.
Ако о праву коришћења гробних места или о
начину употребе дође до спора између
заинтересованих лица, предузеће ће забранити
употребу таквих гробних места док се не реши спор
поравнањем или Одлуком надлежног органа.
Члан 24.
Трошкове сахрањивања сносе лица која су била
дужна да умрлог за живота издржавају или да се
старају о његовом сахрањивању.
Ако не постоје лица из претходног става,
трошкове сахрањивања сноси Општина на чијој је
територији извршено сахрањивање.
Општина , организација или месна заједница
која је обезбедила сахрањивање умрлог лица, има
право на накнаду трошкова од лица која су била
дужна да обезбеде сахрањивање из заоставштине
умрлог.
ПОЧИВАЊЕ ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА
Члан 25.
Посмртни остаци сахрањених морају да
почивају у гробном месту најмање 10 година од
дана сахрањивања (обавезан рок почивања).
Члан 26.
Породице, сродници и друга лица која за то
имају интерес, имају право да по истеку обавезног
рока почивања продуже рок почивања посмртних
остатака, под условом да је гроб, односно гробница
уређен према плану уређења гробља, и ако плате
накнаду за коришћење гробног места за продужени
рок почивања.
Рок продуженог почивања посмртних остатака
под условима из става 1. овог члана, износи 10
година и може се више пута продужити.
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Предузеће је дужно да шест месеци пре истека
рока односно продуженог рока почивања обавести
лица из става 1. овог члана о праву да продуже рок
почивања.
Рок почивања посмртних остатака, може се
продужавати најдуже до стављања гробља ван
употребе.
Члан 27.
У гроб за који није истекао обавезан рок
почивања, може се сахранити брачни друг
сахрањеног, његовог сродника по крви у правој
линији и у побочној линији до четвртог степена
сродства, брачни другови тих лица, под условом да
нема слободног гробног места за сахрањивање на
начин прописан чланом 19. став 2. ове Одлуке и
претходну сагласност органа надлежног за послове
санитарне инспекције.
На захтев или уз сагласност лица које има право
коришћења гроба, могу се у тај гроб сахранити и
посмртни остаци умрлог који не спада у ред лица из
става 1. овог члана.
Одредбе овог члана, односе се и на гробнице.
ИСКОПАВАЊЕ И ПРЕНОС ПОСМРТНИХ
ОСТАТАКА
Члан 28.
Сродници или друга заинтересована лица, могу
захтевати
ископавање
посмртних
остатака
сахрањеног, ради преноса истих на друго гробље
или на друго место у истом гробљу, по претходно
прибављеној сагласности органа надлежног за
послове санитарне инспекције.
Ископавање посмртних остатака врши предузеће
са својим особљем.
Уз захтев из претходног става, мора се поднети
и доказ о обезбеђеном месту за сахрану на другом
гробљу.
Члан 29.
Посмртне остатке из гробова којима је истекао
рок, а није продужен рок почивања, предузеће може
ископати и пренети у други гроб или гробницу.
Предузеће је дужно да о намери ископавања и
преноса посмртних остатака у смислу става 1. овог
члана, у писаној форми обавести сроднике
сахрањених и да их позове да у року од 60 дана од
дана обавештења уклоне са гробних места
споменике и друге гробне знакове и предмете који
се налазе на гробном месту.
У колико су сродници сахрањених непознати,
или им се не може утврдити тачно место њиховог
пребивалишта, обавештење из претходног става

Четвртак,16.мај.2019.године.

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"

објавиће се на уобичајен начин средствима јавног
информисања.
По истеку рока из става 2. овог члана, предузеће
може из гробних места ископати посмртне остатке и
пренети их у друго, за то одређено гробно место,
обележити их и о томе водити посебну картотеку,
као и уклонити споменике и друге гробне знакове и
предмете који се налазе на гробном месту.
Уклоњени споменици и други гробни знакови и
предмети са гробних места, у смислу претходног
става, постају државна својина, и са истима
располаже предузеће.
Члан 30.
Ископавање посмртних остатака ( ексхумација
) за које није истекао обавезан рок почивања, не
може се вршити у времену од 01. маја до 30.
септембра.
Члан 31.
За штету која услед ископавања и преноса
посмртних
остатака настане на суседним
гробовима, гробницама, стазама и другим објектима
на гробљу, одговорно је предузеће.
Члан 32.
Одредбе члана 29. ове Одлуке, не односе се на
гробна места у којима почивају посмртни остаци
заслужних лица, као и надгробни споменици од
нарочите уметничке и историјске вредности.
Статус заслужног лица и споменика од
нарочите уметничке и историјске вредности,
одредиће надлежни државни органи. Средства за
одржавање оваквих споменика и гробних места,
обезбеђују органи који дефинишу овакав статус.
III НАЧИН УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА
ГРОБЉА
Члан 33.
Уређивање и одржавање гробља, врши се у
складу са урбанистичким и санитарним прописима.
Уређивање и одржавање гробних места, врше
заинтересована лица ( у даљем тексту: закупци
гробних места ).
Предузеће
је
дужно
да
на
захтев
заинтересованог лица уређује и одржава гробно
место, уз наплату одговарајуће накнаде.
Члан 34.
Уређивање и одржавање гробља састоји се у:
-Свакодневном чишћењу и одношењу отпадака,
као што су папир, уклоњени стари венци, цвеће,
покошена
трава,
отпаци
од
изведених
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грађевинских радова, сувишна земља и други
отпаци и остаци.
-едовном кошењу траве на слободним
површинама по гробљу, прилазним стазама око
гробних места и на гробним местима која нису
издата у закуп.
-Редовном окопавању и резању украсног дрвећа
и шибља, као и одржавању цветних рундела
изван гробних места.
-Одржавању, уредном и чистом стању свих
објеката на гробљу, као што су капеле,
просторије за вршење верских обреда-сале,
санитарне просторије, асфалтне стазе, ограде,
расвета унутар објеката и на отвореном
простору.
-Одржавања у исправном стању
свих
инсталација на гробљу.
Члан 35.
За коришћење гробних места ( гробови и
гробнице ), за уређење и одржавање гробља, као и
за услуге око сахрањивања , плаћа се накнада
предузећу која управља гробљем.
Накнада за коришћење гробног места, плаћа се
у напред за време од 10 година.
Накнада за уређење и одржавање гробља, плаћа
се у напред у годишњем износу, по гробном месту.
Висина накнаде по основама из става 1., 2. и 3.
овог члана, утврђује Општинско веће општине
Трговиште на предлог предузећа.
Члан 36.
Предузеће има право на накнаду и то:
▪ За трошкове сахране ( у даљем тексту
сахрањивање )
▪ За трошкове превоза посмртних остатака ( у
даљем тексту превоз )
▪ За уређење гробног места у колико је
Уговором ова обавеза пренета на предузеће (
у даљем тексту уређење гробног места )
▪ За коришћење капеле и опроштајног платоа
▪ За остале услуге које се пружају на гробљу
на захтев странке.
Члан 37.
Нахнаде за услуге из члана 38 ове одлуке
утврђује предузећа.
Члан 38.
Свако гробно место мора бити уређено у року
од 60 дана од дана сахране посмртних остатака
(побусењавањем, садњом цвећа стављање мермерне
плоче, украсног камења и сл.).
Члан 39.
Корисници гробних места у складу са планом
уређења и одржавања гробља, могу на гробна места
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поставити клупе, посуде за цвеће и друге прикладне
предмете који дају лепши изглед гробном месту, а
по добијеној сагласности Управе гробља.
Предузеће је дужно да уклони клупе са гробних
места које нису постављене у складу са планом
уређења и одржавања гробља, као и посуде за цвеће
неприкладног изгледа.
Предузеће је дужно да на гробљу обезбеди
потребан број корпи за отпатке.
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Члан 45.
Постављање споменика, других спомен
обележја, као и њихових натписа, може се вршити
по претходно прибављеној сагласности предузећа.

Члан 40.
Уколико корисници гробних места не уређују и
не одржавају редовно гробове, гробнице и
надгробне споменике у смислу одредаба члана 41.
неће моћи да обнове десетогодишњи закуп гробних
места.

Члан 46.
Радове на изградњи гробница, оквира гробних
места, надгробних споменика или извођење других
занатских радова, могу вршити само лица која су
овлашћена и регистрована за обављање те
делатности.
Лице за чије потребе се изводе радови из става
1. овог члана, дужна су да пре извођења радова
поднесу захтев предузећу, ради добијања
сагласности за извођење радова.

IV УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ГРОБНИЦА, ОКВИРА
ГРОБНИХ
МЕСТА
И
НАДГРОБНИХ
СПОМЕНИКА

Члан 47.
О одржавању реда на гробљу, стара се
Предузеће.

Члан 41.
Изградња гробница, оквира гробних места и
надгробних споменика, врши се у складу са
урбанистичким решењем, а по одобрењу предузећа.

Члан48.
Предузеће које управља гробљем, одређује
време у току дана у којем је дозвољен приступ на
гробље.
Обавештење о овоме, истиче се на улазу у гробље.
Предузеће одређује и дан хигијене гробља на
начин из претходног става.
Предузеће може из нарочито оправданих
разлога привремено забранити приступ на гробље.

Члан 42.
О облику гробнице, оквира гробних места и
надгробних споменика, одлучују лица која их
постављају - изграђују, с тим да се гробнице,
оквири, споменици и други знакови по димензијама
и начину изградње и израде уклапају у
урбанистичко решење гробља или плана гробља
који замењује урбанистичко решење на постојећем
гробљу.
Члан 43.
Гробнице се могу градити као појединачне или
породичне, у складу са планом парцелације гробних
места.
Није дозвољена изградња гробница у виду
покривеног грађевинског објекта ( капела, барака и
сл.).
Није дозвољено постављање надгробних
споменика ван гробља, без сагласности надлежног
органа општине.
Члан 44.
Надгробни споменици и друга обележја, могу
се уклањати са гробља или преправљати само на
основу одобрења предузећа.
Предузеће, издаје одобрење из претходног
става само ако се ради о побољшању, поправци или
замени за други споменик или обележје веће
уметничке вредности.

Члан49.
На гробљу је забрањено:
1. Прескакати ограду, газити алеје и гробове, кидати
и ломити дрвеће, цвеће и друго украсно шибље
2. Нарушавати мир
3. Уводити животиње
4. Возити бицикле, мотоцикле или било коју другу
врсту возила, ако то посебном дозволом предузећа
није
одобрено
5. Прљати гробове и гробнице, на стазама
остављати нечистоћу, бацати увеле венце и цвеће
или друге неупотребљиве предмете
6. Отварати гробове и гробнице и писати натписе на
већ постављеним споменицима без Одобрења
7. Употребљавати објекте на гробљу противно
сврси за коју су намењени
8. Остављати отпатке и делове хране на гробовима и
гробницама или на другим местима на гробљу
9. Вршити продају било које робе, без сагласности
предузећа
10.Отварати ковчег приликом погребног обреда
11. Оштећивати гробове, гробнице и друге објекте
који служе за потребе гробља
12. Сваки други поступак који скрнави надгробне
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споменике, гробове или гробља
13. Садити воћно дрвеће на гробљу
14. Покривање гробне парцеле, као и затварање са
стране монтажним и другим грађевинским
материјалом.

Надзор над применом одредаба ове Одлуке,
вршиће комунална инспекција Општинске управе за
инспекцијски надзор.

Члан 50.
За вршење занатских радова и услужних
делатности на гробљу, важе поред општих прописа
и следеће одредбе:
1. Занатски радови могу се обављати само по
претходној пријави предузећу и добијеном
одобрењу
2. Предузеће може у одређене дане или одређено
доба године да забрани извођење занатских радова
на гробљу ван радног времена, у дане када се не
ради и на дане верских и државних празника
3. Грађевински материјал ( песак, шљунак, креч,
цемент и др. ) дозвољено је држати на гробљу само
за најкраће време које је неопходно за завршетак
радова, а у случају прекида радова, као и после
завршених радова, извођач радова је дужан да
радилиште без одлагања доведе у првобитно стање
4. За превоз материјала потребног за извођење
радова, могу се користити само стазе које одреди
предузеће
5. Ако се приликом извођења радова пронађу
делови ковчега, кости и слично, закопаће се одмах
на истом месту, уз претходну пријаву Управи
гробља
Извођачу радова који се не придржава одредаба
овога члана, предузеће може забранити рад на
гробљу.

Члан 54.
Новчаном казном од 100.000,00 динара, казниће
се за прекршај предузеће:
1.Ако не обезбеди сахрањивање умрлих лица
(члан
4.)
2. Ако врши покопавање посмртних остатака ван
гробља које је у употреби (члан 6.)
3. Ако не закључи уговор о закупу гробног места
у писаној форми (члан 21. став 3.)
4. Ако изврши сахрањивање супротно одредбама
члана
27.
ове
Одлуке
5. Ако не обезбеди пренос посмртних остатака у
друго гробље или друго место на истом гробљу
(члан
28.)
6. Ако изврши пренос посмртних остатака у
други гроб или гробницу супротно одредбама
члана
29.
ове
Одлуке
7. Ако се не стара о уређењу и одржавању
гробља
(члан
34.)
8. Ако не уклони венце и осушено цвеће са
гробља
(члан
36.)
9. Ако не забрани извођење радова на гробљу
супротно одредбама члана 52. ове Одлуке
10. Ако не поступи по решењу Комуналног
инспектора.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у предузећу новчаном казном од
10.000,00 динара.

Члан 51.
Предузеће дужно је да одредбе ове Одлуке које
се односе на рад на гробљу истакне на видно место
на улазу у гробље.
V СТАВЉАЊЕ ГРОБЉА ВАН УПОТРЕБЕ
Члан 52.
Гробље се може ставити ван употребе
(забранити
сахрањивање
из
санитарних,
урбанистичких и других оправданих разлога, или
ако на гробљу нема више места за сахрањивање).
Одлуку о стављању гробља ван употребе,
доноси Скупштина општине на предлог надлежног
органа управе и предузећа.
VI НАДЗОР
Члан 53.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.
Новчаном казном од 10.000,00 динара, казниће
се за прекршај физичко лице:
• Ако врши покопавање посмртних остатака ван
гробља које је у употреби (члан 6)
• Ако поступи супротно одредбама члана 9. ове
Одлуке
• Ако поступи противно одредбама члана 14. ове
Одлуке
• Ако поступи противно одредбама члана 17. ове
Одлуке
• Ако поступи противно одредбама 35. ове
Одлуке
• Постави клупе, посуде за смеће и друге
предмете, без сагласности Управе гробља
(члан 41)
• Ако поступи противно одредбама члана 45.
став 2. и 3. ове Одлуке
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Ако поступи противно одредбама члана 46.
став 1. ове Одлуке
Ако поступи противно одредбама члана 47. ове
Одлуке
Ако изводи радове из члана 48. став 2. ове
Одлуке, без сагласности предузећа
Ако поступи противно одредбама члана 51. ове
Одлуке
Ако поступи противно одредбама члана 52. ове
Одлуке
Ако не поступи по решењу Комуналног
инспектора

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
На захтев корисника гробног места, као и
надлежних државних органа, корисници гробног
места могу се ослободити од плаћања накнаде за
коришћење и закуп гробног места, и то на терет
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буџетских средстава Општине, ако за то постоје
оправдани разлози.
Члан 57.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
објавиће се у Службеном гласнику Града Врања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана
30.03.2019.године, број 352-5/2019
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Колић,с.р.
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универзитет Врање.
–Незат Бећировић из Врањске Бање
сведочанство о основном образовању,
универзитет Врањ
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