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Република Србија
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КОСЈЕРИЋ

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА

На седници Привременог органа општине
Косјерић, одржаној 30. априла 2009. године, у тачки
дневног реда број 2.Предлог Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима,
поткрала се техничка грешка, јер у објављеној
Одлуци у ''Службеном листу општинеКосјерић'', број
8/09 од 30. априла 2009. године нису објављена 2
члана поменуте Одлуке.
Текст Одлуке у целини гласи:
На основу члана 1., 6. и 21. Закона о
сахрањивању и гробљима (''Службени гласник СРС'',
бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и''Службени гласник РС'', број
53/93, 67/93 и 48/94), члана 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Косјерић и образовању
Привременог органа општине Косјерић (''Службени
гласник РС'', број 15/09) и члана 26. Пословника о
раду Привременог органа општине Косјерић
(''Службени лист општине Косјерић'', број 2/09),
Привремени орган општине Косјерић, на седници
одржаној 30. априла 2009. године, донеo је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА
Члан 1.
Члан 26. Одлуке о сахрањивању и гробљима
(''Службени лист општине Косјерић'', број 7/05) ( у
даљем тексту: Одлука) мења се и гласи:
''Уређење и одржавање гробља врши се у
складу са урбанистичким и санитарним прописима.
Уређење и одржавање гробних места врши
комунално предузеће, које управља гробљем, уз
наплату одговарајуће накнаде.''

Члан 2.
Члан 27. Одлуке тачка 2. мења се и гласи:
''2. редовном кошењу траве на слободним
површинама гробља, прилазним стазама, око
гробних места и на гробним местима''.
Члан 3.
Члан 40. Одлуке мења се и гласи:
''Новчаном казном од 10.000 до 500.000
динара казниће се за прекршај Комунално јавно
предузеће:
1. ако не закључи писмени уговор о
коришћењу гробних места (члан 18.
став 3.)
2. ако не води прописану евиденцију о
сахрањеним лицима у гробљу (члан
19.),
3. ако се не стара о уређивању и
одржавању гробља (члан 26. и 27),
4. ако се не стара о одржавању реда на
гробљу (члан 35. и 38.)
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице Комуналног јавног предузећа,
новчаном казном од 500 до 25.000 динара.''

Члан 4.
Члан 41. Одлуке мења се и гласи:
''Новчаном казном од 500 до 25.000 динара
казниће се за прекршај физичко лице, ако:
1. врши покопавање посмртних остатака
умрлог ван гробља које је у употреби
(члан 7.)
2. у одређеном року не пријави сртни
случај Комуналном јавном предузећу
(члан 9.)
3. поступи противно одредбама члана
32.
4. поступи противно одредбама члана
33.и члана 36. став 1.''
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Косјерић''.

Број: 352-25/09-02
у Косјерићу, 30. априла 2009. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА,
Милан Штуловић

Исправку Одлуке објавити у ''Службеном
листу општине Косјерић''.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Милан Штуловић
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Садржај

страна

Исправка oдлуке о изменама и допунама одлуке о сахрањивању и гробљима ....

Издавач: Скупштина општине Косјерић
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Косјерић
Штампа: "М- ПРИНТ" Косјерић
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