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259.
На основу члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/1977, 24/1985, 6/1989 и
„Сл. гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994 и 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС, и 84/2013 –
одлука УС), члана 3. тачка 6. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и
95/2018) члана 7, 8. и 9. Уредбе о начину и условима за отпочињања комуналних делатности („Сл. гласник
РС”, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута
општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина општине Пландиште на
седници одржаној дана 20.12.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА
Члан 1.
У Одлуци о сахрањивању и гробљима („Сл. лист општине Пландиште“, бр.12/2018), мења се
члан 6. и сада гласи:
„Уређењe и одржавање гробља на територији општине Пландиште (сва насељена места),
сахрањивање, опремање простора за сахрањивање, изградња и одржавање стаза,
уређивање, опремање и одржавање објеката за погребне услуге, одржавање гробова, укоп
умрлих, врши Јавно предузеће „Полет“ Пландиште (у даљем тексту: ЈП) у складу са
Законом о сахрањивању и гробљима, законом о комуналним делатностима, уредбама које
регулишу предметну област и одредбама ове одлуке.
Минимални услови које морају да испуне вршиоци комуналних делатности управљање
гробљима и сахрањивање су:
Ред.
бр.

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ КАДРОВА
Високо
1.
образовање одговарајуће струке
Средње
2.
образовање у трогодишњем
четворогодишњем трајању
Основно
3.
образовање

Површина гробља у hа
од 10 hа до 20 ha
2
и

5
10

Изузетно од става 3. овог члана, за гробље површине до 5 ха које је у својини цркве или
верске заједнице, вршилац комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивања мора да
има минималну стручну оспособљеност кадрова и то: једног запосленог, средњег образовања у
трогодишњем или четворогодишњем трајању и два запослена основног образовања.
Јединица локалне самоуправе не може донети одлуку о поверавању послова сахрањивања,
уређивања и одржавања гробља које је у својини цркве или верске заједнице, без сагласности те
цркве или верске заједнице, у складу са законом.
Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем у смислу обављања
послова комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање подразумева се стечено
високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, из техничке, природне или
друштвене научне области, односно стечено високо образовање првог степена студија у обиму
од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању до три године, из
техничке, природне или друштвене научне области.
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Вршилац комуналне делатности за проверу испуњености услова за отпочињање обављања
комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање мора да има најмање једног
запосленог дипломираног правника.
Вршилац комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање мора да има
минимални технички капацитет, и то:
Ред.
број

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Површина гробља у hа
од 10 hа до 20 ha

1.

Рачунар са програмом за вођење евиденције
о гробним местима и сахранама

2.

Радна машина за одржавање гробља

2
2

3.
4.

Колица или возило за превоз покојника унутар
гробља
Колица за цвеће

3
3

5.

Косилица за траву

3

Вршилац комуналне делатности који је обављао ову комуналну делатност пре ступања на
снагу Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности дужан је да
у законском року од три месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, усклади своје пословање
са овом Одлуком.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пландиште“.
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