На основу члана 21. Закона о сахрањивању и гробљима (''Сл.гласник СРС'',
бр.20/77) и члана 4. тачка 9. и 13. став 2. Закона о комуналним делатностима
(''Сл.гласник РС'', бр.16/97 и 42/98) и члана 40 и 84. Статута града Лознице (''Сл.
лист града Лознице'', бр.19/08), Скупштина града Лознице на 11. седници одржаној
дана 21. децембра 2009. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о уређивању,
одржавању гробља и сахрањивању
Члан 1.
У Oдлуци о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању („Сл. лист града
Лознице“, бр.6/09) у члану 13. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
''Пријава о извршеном сахрањивању ван гробља подноси се Одељењу за
планирање и изградњу и Одељењу за инспекцијске послове Градске управе Града
Лознице.''
Став 3. који постаје став 4. мења се и гласи:
''По пријави о извршеном сахрањивању ван гробља Одељење за планирање и
изградњу Градске управе Града Лознице донеће у року од 8 дана од дана добијања
пријаве одговарајуће решење лицима која су сахрањивање извршила да у року од
15 дана од дана добијања решења о свом трошку изврше ископавање и премештање
посмртних остатака умрлог на начин прописан ставом 1. овог члана.''
У члану 13. после става 4. додају се ставови 5. и 6. који гласе:
''Уколико лице које је обавезано решењем органа из става 4. овог члана не
изврши ископавање и пренос посмртних остатака умрлог лица у остављеном року,
ово Одељење ће донети Закључак о принудном извршењу решења које ће
спровести КЈП ''Наш дом'', Лозница.
Сви трошкови принудног извршења падају на терет лица из става 4. овог
члана.''
Члан 2.
Члан 30. мења се и гласи:
''Изградња, односно реконструкција гробнице може се вршити уз претходно
прибављену дозволу Одељења за планирање и изградњу Градске управе Града
Лознице.''
Члан 3.
У члану 33. став 1. речи: ''орган надлежан за издавање одобрења'' сe бришу а
додају се речи: ''Одељење из члана 30. ове Одлуке.''
Члан 4.
У члану 44. став 1. мења се и гласи:

''О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за планирање и изградњу
Градске управе Града Лознице – Одсек за грађевинарство, имовинско-правне и
комунално-стамбене послове.''
Члан 5.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Лознице''.
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