На основу члана 2. став 3. тачка 6а. и члана 3. тачка 6а., члана 4. став 3. и
члана 9. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/2018), Закона о сахрањивању и гробљима (“Сл.лист СРС”, бр. 20/77,
24/85-др.закон и 6/89-др.закон и “Сл. гласник РС”, бр. 53/93-др.закон, 67/93др.закон, 48/94-др.закон, 101/05-др.закон, 120/12-УС и 84/13-УС), Уредбе о начину
и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.гласник РС“, бр.
13/18, 66/2018 и 51/2019) и члана 40. став 1 тачка 6. и тачка 19. Статута oпштине
Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта”, бр. 2/2019), Скупштина општине
Бајина Башта на седници одржаној дана 29. новембра 2019. године, донeла је
ОДЛУКУ О ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин обављања погребне делатности.
Члан 2.
Погребна делатност у смислу ове одлуке је преузимање и превоз посмртних
остататака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан,
здравствена установа, институт 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 (у даљем тексту:
погребнa делатност).
Члан 3.
Погребну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво,
предузетник или други привредни субјект (у даљем тексту: субјект) који испуњава
услове прописане законом, Уредом о о начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности („Сл.гласник РС“, бр. 13/18, 66/2018 и 51/2019) (у даљем
тексту: Уредба) и овом одлуком.
Члан 4.
Погребну делатност, у складу са Уредбом, може да обавља субјект који је
поднео захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања
комуналних делатности.
За отпочињање обављања комуналне делатности
субјект мора да испуњава услове прописане Уредбом у погледу одређеног броја
запослених, минималног техничког капацитета и седишта субјекта .
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Бајина Башта“.
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