
 

Обавештење  

о припреми нацрта Нацрта одлуке о допуни одлуке о управљању гробљима и 

сахрањивању и обављању погребне делатности на територији општине Бабушница 

 

Сагласно члану 111. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине 

Бабушница“ број 4/2019) дана 07.03.2022.године, на званичној интернет страници 

општине Бабушница објављујемо обавештење о припреми Нацрта одлуке о допуни одлуке 

о управљању гробљима и сахрањивању и обављању погребне делатности на територији 

општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 15/2019 и 

7/2019).  

Утоку израде нацрта ове одлуке, могу се доставити предлози и сугестије од стране 

заинтересоване јавности.  

Разлог за доношење ове Одлуке о допуни одлуке је у томе што је постојећој 

Одлуци о управљању гробљима и сахрањивању и обављању погребне делатности на 

територији општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 

15/2019 и 7/2019), која је на снази потребно допунити и ускладити из следећих разлога: 

• Чланом 5., став 1. ове Одлуке, дефнисано је да Комуналну делатност-управљање 

гробљима и сахрањивање на територији насеља Бабушница врши ЈКП "Комуналац" 

Бабушница (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће), и то на гробљу насеља 

Бабушница, чија је локација одређена Просторним планом насеља Бабушница. 

1. У члану 9. дефинисано је да трошкове сахрањивања у случајевима кад не 

постоје сродници, односно лица која би према важећим прописима била 

обавезна да га издржавају или се о њему старају, кад то иста одбију да ће 

сахрањивање извршити вршилац комуналне делатности, а трошкове 

сахрањивања сноси Општина уколико је умрли на територији општине 

Бабушница имао последње пребивалиште, односно уколико су на 

територији општине Бабушница нађени посмртни остаци умрлог, а не може 

се утврдити последње пребивалиште умрлог. 

2. У члану 10. дефинисано је да трошкове сахрањивања странаца и 

неидентификованих лица сноси Општина Бабушница, умрлих на територији 

општине Бабушница, или су њихови посмртни остаци нађени на територији 

општине Бабушница - трошкове сахрањивања сноси Општина. 

3. У члану 11. дефинисано је да трошкове умрлих лица у стању социјалне 

потребе - корисника Центра за социјални рад у Бабушници- трошкове 

сахрањивања сноси Општина. 

 

Како се спорадично јављају потребе да се транспорт и сахрањивање умрлих лица 

из члана 9. 10. и 11., врши од стране Јавно комуналног предузећа како на гробљу насеља 

Бабушница, тако и на другим гробљима на територији општине Бабушница, урађење и 

овај предлог измене и допуне Одлуке о управљању гробљима и сахрањивању и обављању 

погребне делатности на територији општине Бабушница. 

 

 

 

Одсек за привреду, урбанизам, комунално-стамбене, 

                                                имовинске и инспекцијске послове 


