Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на
основу члана 14. и 15. Закона oсахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС”, бр.
20/77, 24/85 – др. закон, 6/89 – др. закон, „Службени гласник РС”, бр. 53/93 – др. закон,
67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 101/05 – др. закон, 120/12 – УС) и члана 16. став 1.
тачка 4. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда“, бр 43/13 –
пречишћен текст), донела је

ОД Л У К У
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА САХРАЊИВАЊА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕЗЕМУН
Члан 1.
Одлуком о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из средстава
буџета Градске општине Земун (у даљем тексту: одлука), уређују се услови, поступак за
остваривање права на накнаду трошкова сахрањивања, потребна документација за
остваривање права на накнаду трошкова из средстава буџета Градске општине Земун и
висина накнаде из средстава буџета Градске општине Земун.
Члан 2.
Градска општина Земун (у даљем тексту: општина) дужна је да обезбеди трошкове
сахрањивања умрлог лица:
- које је имало последње пребивалиштена њеномподручју, када не постоје лица која
су, према важећим прописима, била дужна да га издржавају, односно да се о њему старају
или када не постоје друга физичка и правна лица која су преузела обавезу да обезбеде
сахрањивање, односно која су дужна да се о томе старају;
- које је имало последње пребивалиште на њеном подручју када лица из алинеје 1.
овог члана постоје, али одбију или нису у могућности да обезбеде сахрањивање;
-које је имало последње пребивалиште на њеном подручју, а било је у домском или
породичном смештају чије је трошкове смештаја сносио буџет Републике Србије;
-ако се не може утврдити његов идентитет или последње пребивалиште, а на
подручју општине Земунсу нађени његови посмртни остаци.
Члан 3.
Општина обезбеђујенакнаду трошкова сахрањивања умрлог лица из члана 2. ове
одлуке на основу захтева Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”, Београд,

односно другог правног или физичког лица које је извршило сахрану, а према важећим
прописима није било у обавези да обезбеди сахрањивање.
Уз захтев, надлежном органу општине подносе се и следећа документа:
- извод из матичне књиге за умрлог;
-потврда о смрти умрлог надлежне здравствене установеза умрло лице за које се
не може утврдити идентитет или последње пребивалиште;
- оригинални рачун и извештај предузећа које је извршило сахрану, само за
најнужније трошкове сахране, без испраћаја (за најједноставнији сандук, покров и
надгробни знак, трошкове превоза и укопа и обезбеђивање гробног места);
- решење-потврда Градског центра за социјални рад - Одељење Земун да је умрли
или члан уже породице корисник неког од права Центра за социјални рад;
-оверена изјава лица која су била дужна да га издржавају, односно да се о њему
старају или су преузела обавезу да обезбеде сахрањивање, односно да се о томе старају, да
нису у могућности да обезбеде сахрањивање умрлог лица, односно да не остварују
приходе и немају покретну и непокретну имовину из које би се трошкови сахране могли
намирити;
-извештај Градског центра за социјални рад - Одељење Земун, за лица која су била
у домском или породичном смештају, а чије је трошкове смештаја сносио буџет
Републике Србије.
Члан 4.
Општина је дужна да обезбеди трошкове сахрањивања умрлог лица из члана 2. ове
одлуке до висине просечних трошкова сахране без испраћаја, на основу одлуке и
оригиналних рачуна Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”, Београд.
Члан 5.
Захтев за обезбеђење,односно рефундацију трошкова сахрањивања, са
оригиналним рачунима и потребним документима, физичко или правно лице подноси
надлежном органу општине у року од 90 дана од момента смрти лица за чију сахрану се
тражи рефундација трошкова.
Надлежни органопштине дужан је да реши о захтеву за обезбеђење, односно
рефундацију трошкова сахране у року од 30 дана од дана подношења захтева.
Против решења поступајућег органа незадовољна страна има право жалбе Већу
Градске општине Земун у року од 15 дана од дана пријема истог, а преко поступајућег
органа.
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Члан 6.
Општина има право на рефундацију трошкова сахране од лица која су била дужна
да обезбеде сахрањивање и из заоставштине умрлог.
Општинско правобранилаштво општине ће покренути судски поступак против
лица из става 1.овог члана, односно укључиће се у оставинску расправу, како би се
намирили трошкови сахрањивања из заоставштине умрлог.
Члан 7.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за финансије и буџет,Одељење за
друштвене делатности, привреду и развој Управе Градске општине Земун и Општинско
правобранилаштво Градске општине Земун.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Београда.“
Скупштина Градске општине Земун
Број: 06-522/2018-IV/43 од 29. јуна2018. године

Тачност отправка оверава:
Секретар Скупштине
Градске општине Земун
______________________
Марко Јанковић

Председник Скупштине
Градске општине Земун
Ненад Врањевац, с.р.
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