РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО-КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

На основу члана 19. Закона о сахрањивању и гробљима (''Службени гласник
СРС'', број 20/77, 24/85 и 6/89 и ''Службени гласник РС'', број 53/93, 67/93, 48/94,
101/2005 –др. закон, 120/2012 – одлука УС и 84/2013 – одлука УС), подносим захтев да
ми одобрите пренос посмртних остатака пок.___________________________________,
који је сахрањен на гробљу у _____________________________, на територији града
Смедерева.
Захтев подносим из разлога што посмртне остатке покојника намеравам да
сахраним на гробљу у ______________________________.
____________ ____________________(име и презиме подносиоца захтева), ЈМБГ
______________________

Уз захтев достављам:
Р. Документа
бр.
1
2.
3.
4.

Потврду о обезбеђеном новом гробном месту за
пренос посмртних остатака
Изјаву подносиоца захтева о броју ближих сродника
покојника, оверену код надлежног органа
Сагласност ближих сродника покојника за
ексхумацију, оверену код надлежног органа
Сагласност свих корисника гробног места (ако их има
више), оверену код надлежног органа

Форма документа

Оригинал/оверена копија
Оригинал/оверена копија
Оригинал/оверена копија
Оригинал/оверена копија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном
поступку (''Службени гласник РС'', број 18/2016), којом је прописано да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако
странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Р.
бр.

Подаци из документа

1.

Извод из МКУ за покојника
Извод из МКР за подносиоца захтева као
доказ о сродству
Потврда да је подносилац захтева носилац
права коришћења гробног места из кога се
врши ексхумација
Потврда да су остала лица корисници
гробног места (ако их има више)
Потврда да је покојник сахрањен, број
гробног места и парцеле

2.
3.

4.
4.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ "X" У
ПОЉИМА ИСПОД
Сагласан сам да Достављам сам
податке прибави
орган

Напомене:
Градска управа је дужна да у случају потпуног захтева предмет реши по правилу истог
дана кад је странка поднела захтев, а најкасније у року од тридесет дана.
Таксе/накнаде:
У складу са чланом 19. став 1. тачка 9. Закона о републичким административним
таксама (''Службени гласник РС'', број 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005-др.
закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин.изн., 55/2012-усклађени
дин.изн., 93/2012, 47/2013-усклађени дин.изн., 65/2013-др. закон, 57/2014-усклађени
дин.изн., 45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађени дин.изн. и
61/2017- усклађени дин. изн.), не плаћа се такса за списе и радње у поступку за
сахрањивање.

Место и датум __________________
Адреса
______________________________
Број личне карте
______________________________
Контакт телефон
_______________________________
Потпис
_______________________________

