На основу члана 6. Закона о гробљима и погребној дјелатности (Службени гласник
Републике Српске, број 31/13 и 6/14), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима
(Службени гласник Републике Српске, број 124/11), члана 30. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04,42/05,118/05 и 98/13) и чл.
60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“,број 3/14) Скупштина
општине Шамац на двадесетпетој редовној сједници одржаној 31.03.2015.године, донијела
је:
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о гробљима и погребној дјелатности

Члан 1.
У Одлуци о гробљима и погребној дјелатности („Службени гласник општине
Шамац“,број 2/14) поглавље VI – ГРОБНА ЕВИДЕНЦИЈА мијења се и гласи : „VI –
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И НАДЗОР“.
Члан 2.
Члан 55. Мијења се и гласи:
„ (1) Управа гробља води гробну евиденцију.
(2) Гробна евиденција из става 1. овог члана садржи податке о:
а) гробницама,
б) гробним мјестима,
в) власницима гробних мјеста и гробница,
г) лицима која имају право сахрањивања,
д) свим промјенама и
ђ) узроку смрти.
(3) Саставни дио евиденције из става 1. овог члана је положајни план гробних мјеста и
гробница.

(4) Управа гробља дужна је да води и регистар сахрањених лица по презимену,имену и
имену оца,те јединственом матичном броју умрлог лица са назнаком гдје је сахрањено.
Члан 3.
Послије члана 55. додаје се нови члан 55а који гласи:
„Члан 55а.
(1) Документа из члана 55. ове одлуке архивирају се и трајно чувају.
(2) Надзор над вођењем докумената из члана 55. ове одлуке спроводи Одјељење за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.“
Члан 4.
Послије члана 55а. додаје се нови члан 55б. који гласи:
„Члан 55б.
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове прати обављање погребне
дјелатности и спровођење одредаба ове одлуке,закона и других прописа и општих аката
који се односе на изградњу гробаља и обављање погребне дјелатности.“
Члан 5.
Послије члана 55б. додаје се нови члан 55в. који гласи:
„Члан 55в.
(1)Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши комунална полиција.
(2)По указаној потреби или на захтјев органа из члана 55б.,као и на захтјев органа из
става 1. Овог члана ,инспекцијски надзор може извршити и урбанистичко грађевински
инспектор и здравствена инспекција.“
Члан 6.
Послије члана 55в. додаје се нови члан 55г. који гласи:
„Члан 55г.
У вршењу инспекцијског надзора ,поред овлашћења утврђених прописима о комуналној
полицији,комунална полиција овлашћена је да:
а) контролише да ли се сахрањивање умрлих ,обављање погребне дјелатности
управљањем гробљем врши у складу са условима прописаним овом одлуком,

и
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б) контролише да ли се одржавање гробног мјеста и заједничких дијелова гробља врши
на начин прописан одредбама ове одлуке,
в) забрани извођење радова на гробљу који се изводе без одобрења управе гробља и да
нареди уклањање радова изведених супротно
датопм одобрењу управе гробља и
планским актима гробља,
г) нареди уклањање предмета и ствари које су остављене на унутрашњим и вањским
саобраћајницама
гробља,зеленим
површинама и другим објектима
комуналне
инфраструктуре гробља и
д) издаје прекршајни налог за прекршај утврђен према одредбама ове одлуке.“
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Шамац“
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