










О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о сахрањивању и гробљима (“Службени лист општине Бечеј” број 3/98 и 3/2001), 
Члан 28. мења се и гласи: 
„Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај овлашћена 

организација или друго правно лице ако: 
1. врши сахрањивање изван мртвачнице на гробљима где оне постоје, 
2. не поштује прописани рок почивања или ако не продужи рок почивања под условима 

предвиђеним овом одлуком, 3. не води евиденцију и трајно чува податке прописане чланом 15. ове 
Одлуке, 

 
4. не обезбеди сахрањивање и пружање других услуга око сахрањивања сваки дан, 
5. изводи радове на гробљу противно овој Одлуци. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 250 до 25.000 динара и 

одговорно лице у овлашћеној организацији или другом правном лицу.“  
 

Члан 2. 
 Члан 29. мења се и гласи: 

„Новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако 
изводи радове на гробљу противно овој Одлуци.“ 

 
Члан 3. 

Члан 30. мења се и гласи: 
„Новчаном казном од 250 до 25.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако не 

поштује ред на гробљу а како је то прописано чланом 25. ове Одлуке.“ 
 

Члан 4. 
Члан 31. мења се и гласи: 
„Новчаном казном у износу од 5.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај овлашћена 

организација или друго правно лице ако не поступи по правоснажном решењу Комуналне 
инспекције донетог по овлашћењу из члана 27. ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 250 до 25.000 
динара и одговорно лице у овлашћеној организацији или другом правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара 
предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 250 до 25.000 
динара физичко лице.“  

 
Члан 5. 

 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Бечеј”. 
Република Србија                                                     
Аутономна Покрајина Војводина                                                         
             Општина Бечеј     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   
Број: I 011-38/2008 
Дана: 19.03.2008. године     
                  Б Е Ч Е Ј                                                  
 
                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                Сабо Ендре, с. р.           A szabálysértésekről szóló törvény (SZSZK Hivatalos 
Közlönye 44/89 szám, SZK Hivatalos Közlönye 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 
37/97, 36/98, 44/98, 62/01 és 55/04 szám) 5., 29. és 33. szakasza, valamint  Óbecse Község Alapszabálya 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja 3/02 szám) 24. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján, Óbecse 
Község Képviselő-testülete a 2008. március 19-én megtartott XL. ülésén  



 
H A T Á R O Z A T O T 

hozott 
A TEMETÉSEKRŐL ÉS A TEMETŐKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
1. szakasz 

 A temetésekről és a temetőkről szóló határozatban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/98 és 
3/2001 szám) módosul a 28. szakasz és így hangzik:  
 „Szabálysértésért 5000-től 500 000 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik a felhatalmazott 
szervezetet vagy más jogi személyt, ha: 
 1. a temetést azokban a temetőkben, ahol létezik halottasház, nem a halottasházból végzi, 
 2. nem tartja tiszteletben az előírt nyugvási időtartamot vagy azt nem hosszabbítja meg a jelen Határozatban 
előírt feltételek szerint,   
 
 
 3. nem vezet nyilvántartást és nem őrzi meg tartósan a jelen Határozat 15. szakaszában előírt adatokat,  
 4. nem biztosítja mindennap a temetési és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtását,  
 5. a temetőben a munkákat a jelen Határozattal ellentétben végzi. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésébe foglalt szabálysértésért 250-től 25 000 dinárig terjedő 
pénzbírsággal büntetik a felhatalmazott szervezetnél vagy más jogi személynél  foglalkoztatott felelős 
személyt.” 

2. szakasz 
 A 29. szakasz módosul és így hangzik:  
 „Szabálysértésért 2500-tól 250 000 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik a vállalkozót, ha a 
temetőben a munkákat e Határozattal ellentétben végzi.” 

 
3. szakasz  

 A 30. szakasz módosul és így hangzik:  
 „Szabálysértésért 250-től 25 000 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik a természetes személyt, ha nem 
tartja tiszteletben a temetői rendet, ahogyan azt a jelen Határozat 25. szakasza szabályozza.” 

 
4. szakasz 

 A 31. szakasz módosul, és így hangzik:  
 „Szabálysértésért 5000-től 500 000 dinárig terjedő pénzbírsággal büntetik a felhatalmazott szervezetet vagy 
más jogi személyt, ha nem a kommunális felügyelőség jogerős végzése alapján jár el, melyet e szerv a jelen 
Határozat 27. szakaszába foglalt felhatalmazás alapján hozott meg.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 250-től 25 000 dinárig terjedő pénzbírsággal 
büntetik a felhatalmazott szervezetnél vagy más jogi személynél foglalkoztatott felelős személyt is.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 2500-tól 250 000 dinárig terjedő pénzbírsággal 
büntetik a vállalkozót.  
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 250-től 25 000 dinárig terjedő pénzbírsággal 
büntetik a természetes személyt.” 

 
5. szakasz 

 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon 
lép hatályba.  
 
 
 
 
          Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse Község          
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   
Ikt. sz.: I 011-38/2008 
Kelt: 2008. március 19-én 
            Ó B E C S E  
 



                       A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE, 
                                       Szabó Endre, s.k. 

-----------0----------- 

            11. 
            A szabálysértésekről szóló törvény (SZSZK Hivatalos Közlönye 44/89 szám, SZK Hivatalos Közlönye 
21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 62/01 és 55/04 szám) 5., 29. és 33. 
szakasza, valamint  Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 3/02 szám) 24. szakasza 1. 
bekezdésének 5. pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2008. március 19-én megtartott XL. ülésén  
 
 
На основу члана 4., 30. и 35. Закона о прекршајима (''Сл. гласник РС'', бр. 101/05, 116/05 и 111/09) 
и члана 31. става 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 13/2008) 
Скупштина општине Бечеј, на XXIII седници одржаној дана 03.03.2010. године, донела је    
   

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о сахрањивању и гробљима (Службени лист општине Бечеј бр. 3/98,  3/2001   и  
1/2008), 
 У члану 28. став 1.  износ „5.000“  замењује се износом „50.000,00“, а  износ „500.000“ 
замењује се износом „1.000.000,00“. 
 У члану 28. став 2. износ „250“  замењује се износом „2.500,00“, а  износ „25.000“ замењује 
се износом „75.000,00“. 

Члан 2. 
 У члану 29. став 1.  износ „2.500“  замењује се износом „5.000,00“.  

Члан 3. 
 У члану 30. став 1. износ „250“  замењује се износом „2.500,00“, а  износ „25.000“ замењује 
се износом „75.000,00“. 

 
 

Члан 4. 
 У члану 31. став 1.  износ „5.000“  замењује се износом „50.000,00“, а  износ „500.000“ 
замењује се износом „1.000.000,00“. 
 У члану 31. став 2. износ „250“  замењује се износом „2.500,00“, а  износ „25.000“ замењује 
се износом „75.000,00“. 
 У члану 31. став 3.  износ „2.500“  замењује се износом „5.000“.  
 У члану 31. став 4. износ „250“  замењује се износом „2.500,00“, а  износ „25.000“ замењује 
се износом „75.000,00“. 

 
Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Бечеј ". 
 
 
          Република Србија         
Аутономна Покрајина Војводина  
           Општина Бечеј             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ      Душан Јовановић, c. p. 
Број: I 011-72/2010 
Дана: 03.03.2010. године        
              Б Е Ч Е Ј A szabálysértésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 101/05, 
116/05 és 111/09 számok) 4., 30. és 35. szakaszai, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 13/2008 szám) alapján Óbecse Község Képviselő-tanácsa a 2010. március 3-án 
megtartott XXIII. ülésén meghozta a következő 
 
 



H A T Á R O Z A T O T 
A TEMETKEZÉSEKRŐL ÉS A TEMETŐKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSAIRÓL 

 
1. szakasz  

 A temetkezésekről és temetőkről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/98, 3/2001 és 
1/2008 számok)  
 28. szakaszának 1. bekezdésében az 5.000, dináros összeget 50.000,00 dináros összeggel, az 
500.000,00 dináros 1.000.000,00 dináros összeggel helyettesítjük. 
 28. szakaszának 2. bekezdésében a 250,00 dináros összeget 2.500,00 dináros összeggel, a 
25.000,00 dináros összeget 75.000,00 dináros összeggel helyettesítjük.  
 

2. szakasz 
 A 29. szakasz 1. bekezdésében a 2500,00 dináros összeget 5.000,00 dináros összeggel 
helyettesítjük. 

3. szakasz 
 A 30. szakasz 1. bekezdésében a 250,00 dináros összeget 5.000,00 dináros összeggel, a 
25.000,00 dináros összeget 75.000,00 dináros összeggel helyettesítjük.  

 
4. szakasz  

 A 31. szakasz 1. bekezdésében az 5.000,00 dináros összeget 50.000,00 dináros összeggel, az 
500.000,00 dináros összeget 1.000.000,00 dináros összeggel helyettesítjük. 
 A 31. szakasz 2. bekezdésében a 250,00 dináros összeget 5.000,00 dináros összeggel, a 
25.000,00 dináros összeget 75.000,00 dináros összeggel helyettesítjük. 
 A 31. szakasz 3. bekezdésében a 2.500,00 dináros összeget 5.000,00 dináros összeggel 
helyettesítjük. 
 A 31. szakasz 4. bekezdésében a 250,00 dináros összeget 5.000,00 dináros összeggel, a 
25.000,00 dináros összeget 75.000,00 dináros összeggel helyettesítjük. 

 
5. szakasz  

 A Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenéstől számított nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
 
         Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
          Óbecse Község         A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET      Dušan Jovanović, s. k. 
Ikt. sz.: I 011-72/2010         
Kelt: 2010. március 3-án 
           Ó B E C S E   
 
 

На основу члана 2. и члана 5. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, 
број 88/2011), члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, број 20/1977, 
24/1985 и 6/1989 и „Сл. гласник РС“, број 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005, 120/2012 и 
84/2013), члана 35. став 2. и члана 39. став 1, 2. и 3. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, број 
65/2013), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 
и 83/2014) и члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“, број 
2/2014-пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј је, на XXX седници одржаној дана 24.11.2014. 
године, донела 
 

ОДЛУКУ  
о изменама и допунама  

Одлуке о сахрањивању и гробљима  
 

Члан 1.  
У Одлуци о сахрањивању и гробљима („Сл. лист општине Бечеј“, број  3/1998, 3/2001, 

1/2008 и 3/2010)(у даљем тексту: Одлука), врше се измене и допуне Oдлуке тако што се у члану 2. 



став 1. Одлуке иза речи: „ван употребе“ ставља запета и додају речи: „као и спомен обележја и 
споменици ван гробаља.“ 

У члану 2. став 2. тачка 2. Одлуке, уместо назива улице „Петра Драпшина“ треба да стоји 
назив улице „Арпада Г. Балажа“. 
 

Члан 2. 
Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 

„Члан 3. 
Комунална делатност од општег интереса у смислу ове Одлуке (у даљем тексту: комунална 

делатност) обухвата одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, 
капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен 
обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или 
до крематоријума. 

Комуналну делатност у делу који обухвата управљање гробљима, одржавање гробаља и 
објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријум), сахрањивање или 
кремирање и одржавање пасивних гробља, споменика и спомен обележја обавља Јавно предузеће 
за комуналне услуге „Комуналац“ Бечеј (у даљем тексту: предузеће). 

Комуналну делатност из става 2. овог члана може обављати и привредно друштво у којем је 
већински власник од најмање 51% Република Србија или Општина Бечеј, у складу са законом и 
посебном одлуком Скупштине општине Бечеј.  

Скупштина општине Бечеј може посебном одлуком, а у складу са законом, поверити 
послове уређивања и одржавања гробаља цркви и верским заједницама.“ 
 

Члан 3. 
У члану 4, члану 6. став 3, члану 9. став 1, члану 10. став 4, члану 11, члану 12. став 3, 

члану 13. став 2, члану 14, члану 15, члану 16. став 1, члану 17, члану 18. став 1. и 4, члану 20. 
став 1, члану 21. став 1. тачке 1. и 2, члану 24, члану 25. став 1. тачка 10. и члану 26. став 1. 
Одлуке бришу се речи „месна заједница“, у одговарајућем падежу. 
 

Члан 4. 
У члану 4, члану 6. став 3, члану 9. став 1, члану 10. став 4, члану 11, члану 12. став 3, 

члану 13. став 2, члану 14, члану 15, члану 16. став 1, члану 17, члану 18. став 1. и 4, члану 20. 
став 1, члану 21. став 1. тачке 1. и 2, члану 24, члану 25. став 1. тачка 10. и члану 26. став 1 
Одлуке, речи: „овлашћена организација“, у тамо наведеном падежу, мењају се речима: 
„предузеће“, у одговарајућем падежу. 
 

Члан 5. 
У члану 6. став 3. Одлуке брише се реч „Скупштине“. 

 
Члан 6. 

Члан 7. Одлуке мења се и гласи: 
„Члан 7. 

Посмртни остаци се најкасније у року од 12 сати по наступању смрти обавезно преносе у 
мртвачницу на гробљу. 

Посмртни остаци се искључиво сахрањују из мртвачнице на гробљу.“ 
 

Члан 7. 
У члану 16. став 2. Одлуке бришу се речи: „у једнократном износу“. 

 
Члан 8. 

У члану 17. Одлуке речи: „Извршног одбора Скупштине општине Бечеј“ замењују се речима: 
„Председника општине“. 

 
Члан 9. 

У члану 18. став 4. Одлуке речи: „Извршни одбор Скупштине општине“ замењују се речима: 
„Општинско веће“. 

 
Члан 10. 



У члану 19. Одлуке после речи: „прописаним овом Одлуком“ ставља се запета и додају 
речи: „и законом“. 
 

Члан 11. 
Члан 20. Одлуке мења се и гласи: 

„Члан. 20. 
На гробљу се могу изводити радови у вези са подизањем споменика и других спомен 

обележја и уређивање гробова само уз претходно издато одобрење предузећа у складу са 
Правилником. 

Одобрење из става 1. овог члана Одлуке се издаје у складу са одредбама закона који 
регулише општи управни поступак и нарочито мора да садржи: време извођења радова, димензије 
и изглед споменика односно других спомен обележја на основу захтева извођача радова, а у 
складу са Правилником. 

Радове из става 2. овог члана Одлуке могу изводити правна лица и предузетници 
регистровани за област каменорезачке делатности, који су дужни да приликом извођења радова 
комуналном инспектору ставе на увид одобрење из става 2. овог члана Одлуке. 

На гробљима која су стављена ван употребе не може се одобрити подизање нових 
споменика и других спомен обележја, али на овим гробљима предузеће може одобрити поправку 
појединих елемената и других радова текућег одржавања споменика и спомен обележја. 

Под текућим одржавањем у смислу става 4. овог члана Одлуке сматра се: замена слика, 
бојење слова, цементирање појединих елемената споменика, замена дрвених симбола (крст, 
табла, пирамида) и слично. 

Предузеће је дужно да води евиденцију о издатим одобрењима из става 1. овог члана 
Одлуке и да комуналном инспектору омогући увид у ту евиденцију или му по потреби односно 
његовом захтеву достави извод из те евиденције.“. 

 
Члан 12. 

У члану 25. став 1. Одлуке после тачке 9. додаје се тачка 10. која гласи: 
„Изводити грађевинске радове у вези са подизањем споменика и других спомен обележја и 

уређивање гробова без издатог одобрења од стране предузећа,“. 
Тачка 10. става 1. члана 25. Одлуке постаје тачка 11. 

 
Члан 13. 

У члану 27. став 2. Одлуке мења се и гласи: 
„Уколико се на основу пријаве предузећа да се изводе радови у вези са подизањем 

споменика и других спомен обележја супротно са условима из одобрења односно уколико се у 
вршењу надзора над применом ове Одлуке утврди да се одредбе ове Одлуке не примењују 
правилно или се уопште не примењују, комунална инспекција ће решењем наложити отклањање 
утврђених недостатака.“. 
 

Члан 14. 
У члану 28. став 2. Одлуке износ: „2.500,00“ замењује се износом: „5.000,00“. 

 
Члан 15. 

У члану 29. Одлуке износ: „5.000,00“ замењује се износом: „10.000,00“. 
 

Члан 16. 
У члану 30. Одлуке речи: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара“ замењују се речима: „у фиксном 

износу од 6.000,00 динара“. 
 

Члан 17. 
У члану 31. став 2. Одлуке износ: „2.500,00“ замењује се износом: „5.000,00“. 
У члану 31. став 3. Одлуке износ: „5.000,00“ замењује се износом: „10.000,00“. 
У члану 31. став 4. Одлуке износ: „2.500,00“ замењује се износом: „5.000,00“. 

 
Члан 18. 

Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Бечеј је дужно ускладити Правилник из 
члана 18. Одлуке у року од 3 (три) месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, а у складу са 
овим изменама и допунама и законом.  



 
Поред обавезне садржине Правилника прописане чланом 18. Одлуке, Правилник мора да 

садржи и норме у вези: изгледа и димензија споменика и ограда око њих, међусобну удаљеност 
споменика и гробних места, те поступак и услове за издавање одобрења из члана 20. Одлуке. 

Правилник се уз мишљење организационе јединице Општинске управе општине Бечеј 
надлежне за комуналне послове доставља Општинском већу општине Бечеј и потом упућује 
Скупштини општине Бечеј на сагласност. 
 

Члан 19. 
Обавезује се Општинска управа општине Бечеј да изради пречишћен текст Одлуке о 

сахрањивању и гробљима и исти достави Комисији за статутарна питања Скупштине општине 
Бечеј. 

 
Члан 20. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бечеј“. 
 
       Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
        Општина Бечеј         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                   Петер Кнези , с.р.  
Број: I 011-150/2014       
Дана: 24.11.2014. године 
            Б Е Ч Е Ј 

A kommunális tevékenység végzéséről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
88/2011. szám) 2. szakasza és 5. szakaszának 2. bekezdése, A temetkezésről és a temetőkről szóló 
törvény (Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye, 20/1977., 24/1985. és 6/1989. számok, Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 53/1993., 67/1993., 48/1994., 101/2005., 120/2012. és 84/2013. 
számok) 1. szakasza, A szabálysértésekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 65/2013. 
szám) 35. szakaszának 2. bekezdése és 39. szakaszának 1., 2. és 3. bekezdése, A helyi önkormányzatról 
szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. számok), valamint Óbecse 
Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2014.11.24-én megtartott XXX. ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
a temetkezésről és a temetőkről szóló határozat módosításairól és kiegészítéseiről 

 
1. szakasz 

 A temetkezésről és a temetőkről szóló határozatot (3/1998., 3/2001., 1/2008. és 3/2010. számok) 
módosítjuk és kiegészítjük, mégpedig úgy, hogy a Határozat 2. szakaszának 1. bekezdésében a 
„használaton kívül” szavak után vesszőt teszünk, s hozzáadjuk a „valamint a temetőkön kívüli emlékek és 
síremlékek” szavakat. 
 A Határozat 2. szakasza 2. bekezdésének 2. pontjéban a Petar Drapšin utca helyett a G. Balázs 
Árpád utca kell, hogy szerepeljen. 
 

2. szakasz 
 A Határozat 3. szakasza módosul, és így hangzik: 
 A közérdekű kommunális tevékenység jelen Határozat értelmében (a továbbiakban: kommunális 
tevékenység) magában foglalja a temetők és a temetők területén található objektumok (halottasház, 
kápolna és krematórium) karbantartását, a temetkezést és a hamvasztást, a passzív temetők és emlékek 
karbantartását, a halott maradványainak elszállítását a halál beálltának helyétől a temetőben található 
halottasházig vagy a krematóriumig. 
 A kommunális tevékenységet, mely magában foglalja a temetők kezelését, a temetők és a 
temetők területén található objektumok (halottasház, kápolna és krematórium) karbantartását, a 
temetkezést és a hamvasztást, a passzív temetők, síremlékek és emlékek karbantartását, az óbecsei 
Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat (a továbbiakban: vállalat) végzi. 



 A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt kommunális szolgáltatást a törvénnyel és Óbecse Község 
Képviselő-testületének külön határozatával összhangban végezheti olyan gazdasági társaság is, mely 
legalább 51%-nak tulajdonosa a Szerb Köztársaság vagy Óbecse község. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete külön határozatával, a törvénnyel összhangban, a temetők 
rendezésével és karbantartásával megbízhat egyházakat és vallási közösségeket. 
 

3. szakasz 
 A 4. szakaszban, a 6. szakasz 3. bekezdésében, a 9. szakasz 1. bekezdésében, a 10. szakasz 4. 
bekezdésében, a 11. szakaszban, a 12. szakasz 3. bekezdésében, a 13. szakasz 2. bekezdésében, a 14. 
szakaszban, a 15. szakaszban, a 16. szakasz 1. bekezdésében, a 17. szakaszban, a 18. szakasz 1. és 4. 
bekezdésében, a 20. szakasz 1. bekezdésében, a 21. szakasz 1. bekezdésének 1. és 2. pontjában, a 24. 
szakaszban, a 25. szakasz 1. bekezdésének 10. pontjában és a 26. szakasz 1. bekezdésében töröljük a 
„helyi közösség” kifejezést a megfelelő ragozási formájában. 
 

4. szakasz 
 A 4. szakaszban, a 6. szakasz 3. bekezdésében, a 9. szakasz 1. bekezdésében, a 10. szakasz 4. 
bekezdésében, a 11. szakaszban, a 12. szakasz 3. bekezdésében, a 13. szakasz 2. bekezdésében, a 14. 
szakaszban, a 15. szakaszban, a 16. szakasz 1. bekezdésében, a 17. szakaszban, a 18. szakasz 1. és 4. 
bekezdésében, a 20. szakasz 1. bekezdésében, a 21. szakasz 1. bekezdésének 1. és 2. pontjában, a 24. 
szakaszban, a 25. szakasz 1. bekezdésének 10. pontjában és a 26. szakasz 1. bekezdésében a 
„meghatalmazott szervezet” szavakat a megfelelő ragozásban a „vállalat” szóra cseréljük. 
 

5. szakasz 
 A Határozat 6. szakaszának 3. bekezdéséből töröljük a „Képviselő-testület” kifejezést. 
 

6. szakasz 
 A Határozat 7. szakasza módosul, és így hangzik: 
 

„7. szakasz 
 A halott maradványait a halál beálltát követő 12 órán belül kötelező a temető halottasházába 
szállítani. 
 A halott maradványait kizárólag a temető halottasházából temetik.” 
 

7. szakasz 
 A Határozat 16. szakaszának 2. bekezdéséből töröljük az „egyszeri összegben” kifejezést. 
 

8. szakasz 
 A Határozat 17. szakaszában az „Óbecse Község Képviselő-testületének Végrehajtó Tanácsa” 
kifejezést a „Községi elnök” kifejezésre cseréljük. 
 

9. szakasz 
 A Határozat 18. szakaszának 4. bekezdésében az „Óbecse Község Képviselő-testületének 
Végrehajtó Tanácsa” kifejezést a „Községi Tanács” kifejezésre cseréljük. 
 

10. szakasz 
 A Határozat 19. szakaszában a „jelen Határozattal előírt” szavak után vesszőt teszünk, s beékeljük 
az „és a törvénnyel” szavakat. 

11. szakasz 
 A Határozat 20. szakasza módosul, és így hangzik: 
 

„20. szakasz 
 A temetőben a síremlékek és más emlékek felállításával kapcsolatos munkálatokat, valamint a 
temető rendezését a Szabályzattal összhangban csakis a vállalat előzőleges jóváhagyása után lehet 
végezni. 
 A Határozat jelen szakaszának 1. bekezdésében foglalt jóváhagyásnak az általános közigazgatási 
eljárást szabályozó törvénnyel összhangban tartalmaznia kell a munkálatok végzésének idejét, a síremlék, 
illetve más emlékek dimenzióit és kinézetét a munkálatok kivitelezőjének kérvénye alapján, összhangban 
a Szabályzattal. 



 A Határozat jelen szakaszának 2. bekezdésében foglalt munkálatokat kivitelezhetik kőműves 
tevékenységre bejegyzett jogi személyek és vállalkozók, akik kötelesek a munkálatok kivitelezése során a 
felügyelőnek bemutatni a Határozat jelen szakaszának 2. bekezdésében foglalt jóváhagyást. 
 A használaton kívül helyezett temetőkben nem lehet engedélyezni új síremlékek és más emlékek 
felemelését, de a vállalat ezekben jóváhagyhatja az egyes elemek megjavítását, valamint a síremlékek és 
más emlékek folyó karbantartásának munkálatait. 
 A Határozat jelen szakasza 4. bekezdésének értelmében folyó karbantartás alatt a képek cseréjét, 
betűk színezését, a síremlék egyes elemeinek vakolását, a faszimbólumok (kereszt, tábla, piramis) 
cseréjét és hasonlókat értjük. 
 A vállalat köteles nyilvántartást vezetni a Határozat jelen szakaszának 1. bekezdésében említett 
kiadott jóváhagyásokról, s a helyi kommunális felügyelő számára lehetővé tenni a betekintést ebbe a 
nyilvántartásba vagy annak kérésére kézbesíteni a kivonatot a nyilvántartásból.” 
 

12. szakasz 
 A Határozat 25. szakaszának 1. bekezdésében a 9. pont után beékeljük a 10. pontot, ami így 
hangzik: 
 „Kivitelezni síremlék és más emlékmű felemelésével kapcsolatos építészeti munkákat és sírokat 
rendezni a vállalat által kiadott jóváhagyás nélkül.”  
 A Határozat 25. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja 11. pont lesz. 
 

13. szakasz 
 A Határozat 27. szakaszának 2. bekezdése módosul, és így hangzik: 
 „Amennyiben a vállalat arról szóló feljelentése, hogy a jóváhagyásban foglalt feltételekkel 
ellenben folynak a síremlékek vagy más emlékek felemelési munkálatai beigazolódik, illetve ha a jelen 
Határozat végrehajtásának felügyelete során megállapítják, hogy a Határozatot nem alkalmazzák 
szabályszerűen vagy egyáltalán nem alkalmazzák, a kommunális felügyelőség határozatával elrendeli a 
megállapított hiányosságok pótlását.” 

 
14. szakasz 

 A Határozat 28. szakaszának 2. bekezdésében a 2.500,00 dináros összeget 5.000,00 dinárra 
módosítjuk. 
 

15. szakasz 
A Határozat 29. szakaszában az 5.000,00 dináros összeget 10.000,00 dinárra módosítjuk. 

 
16. szakasz 

A Határozat 30. szakaszában a „2.500,00-tól 75.000,00 dinárig” szavakat „állandó 6.000,00 
dináros összegben” szavakra cseréljük. 
 

17. szakasz 
A Határozat 31. szakaszának 2. bekezdésében a 2.500,00 dináros összeget 5.000,00 dinárra 

módosítjuk. 
 A Határozat 31. szakaszának 3. bekezdésében az 5.000,00 dináros összeget 10.000,00 dinárra 
módosítjuk. 
 A Határozat 31. szakaszának 4. bekezdésében a 2.500,00 dináros összeget 5.000,00 dinárra 
módosítjuk. 
 

18. szakasz 
 Az óbecsei Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat köteles a jelen Határozat 18. 
szakaszában foglalt Szabályzatot a jelen Határozat hatályba lépésétől számított 3 (három) hónapos 
határidőn belül összehangolni a jelen módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint a törvénnyel. 
 A Szabályzatnak a jelen Határozat 18. szakaszában foglaltak mellett tartalmaznia kell a síremlékek 
és az azokat körülvevő kerítések dimenzióira, a síremlékek és a sírhelyek közti távolságra vonatkozó 
normákat, valamint a Határozat 20. szakaszában említett jóváhagyás kiadásának eljárását és feltételeit. 
 A Szabályzatot Óbecse Község Közigazgatási Hivatala kommunális ügyekért illetékes szervezeti 
egységének véleményével együtt kézbesítik Óbecse Község Községi Tanácsához, majd Óbecse Község 
Képviselő-testületéhez utalják jóváhagyás céljából. 
 

19. szakasz 



 Kötelezzük Óbecse Község Közigazgatási Hivatalát arra, hogy kidolgozza A temetkezésről és a 
temetőkről szóló határozat egységes szerkezetbe foglalt szövegét, és kézbesítse Óbecse Község 
Képviselő-testületénak Statútum-ügyi Bizottságához. 
 

20. szakasz 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép hatályba. 
 
 
         Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
          Óbecse Község        A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    Knézi Péter, s. k. 
Ikt. sz.: I 011-150/2014 
Kelt: 2014.11.24. 

Ó B E CS E  
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32. 
На основу члана 2. и члана 5. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, 

број 88/2011), члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, број 20/1977, 
24/1985 и 6/1989 и „Сл. гласник РС“, број 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005, 120/2012 и 
84/2013), члана 35. став 2. и члана 39. став 1, 2. и 3. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, број 
65/2013), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 
и 83/2014) и члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“, број 
2/2014-пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј је, на XXX седници одржаној дана 24.11.2014. 
године, донела 
 

ОДЛУКУ  
о изменама и допунама  

Одлуке о сахрањивању и гробљима  
 

Члан 1.  
У Одлуци о сахрањивању и гробљима („Сл. лист општине Бечеј“, број  3/1998, 3/2001, 

1/2008 и 3/2010)(у даљем тексту: Одлука), врше се измене и допуне Oдлуке тако што се у члану 2. 
став 1. Одлуке иза речи: „ван употребе“ ставља запета и додају речи: „као и спомен обележја и 
споменици ван гробаља.“ 

У члану 2. став 2. тачка 2. Одлуке, уместо назива улице „Петра Драпшина“ треба да стоји 
назив улице „Арпада Г. Балажа“. 
 

Члан 2. 
Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 

„Члан 3. 
Комунална делатност од општег интереса у смислу ове Одлуке (у даљем тексту: комунална 

делатност) обухвата одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, 
капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен 
обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или 
до крематоријума. 

Комуналну делатност у делу који обухвата управљање гробљима, одржавање гробаља и 
објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријум), сахрањивање или 
кремирање и одржавање пасивних гробља, споменика и спомен обележја обавља Јавно предузеће 
за комуналне услуге „Комуналац“ Бечеј (у даљем тексту: предузеће). 

Комуналну делатност из става 2. овог члана може обављати и привредно друштво у којем је 
већински власник од најмање 51% Република Србија или Општина Бечеј, у складу са законом и 
посебном одлуком Скупштине општине Бечеј.  

Скупштина општине Бечеј може посебном одлуком, а у складу са законом, поверити 
послове уређивања и одржавања гробаља цркви и верским заједницама.“ 
 



Члан 3. 
У члану 4, члану 6. став 3, члану 9. став 1, члану 10. став 4, члану 11, члану 12. став 3, 

члану 13. став 2, члану 14, члану 15, члану 16. став 1, члану 17, члану 18. став 1. и 4, члану 20. 
став 1, члану 21. став 1. тачке 1. и 2, члану 24, члану 25. став 1. тачка 10. и члану 26. став 1. 
Одлуке бришу се речи „месна заједница“, у одговарајућем падежу. 
 

Члан 4. 
У члану 4, члану 6. став 3, члану 9. став 1, члану 10. став 4, члану 11, члану 12. став 3, 

члану 13. став 2, члану 14, члану 15, члану 16. став 1, члану 17, члану 18. став 1. и 4, члану 20. 
став 1, члану 21. став 1. тачке 1. и 2, члану 24, члану 25. став 1. тачка 10. и члану 26. став 1 
Одлуке, речи: „овлашћена организација“, у тамо наведеном падежу, мењају се речима: 
„предузеће“, у одговарајућем падежу. 
 

Члан 5. 
У члану 6. став 3. Одлуке брише се реч „Скупштине“. 

 
Члан 6. 

Члан 7. Одлуке мења се и гласи: 
„Члан 7. 

Посмртни остаци се најкасније у року од 12 сати по наступању смрти обавезно преносе у 
мртвачницу на гробљу. 

Посмртни остаци се искључиво сахрањују из мртвачнице на гробљу.“ 
 

Члан 7. 
У члану 16. став 2. Одлуке бришу се речи: „у једнократном износу“. 

 
Члан 8. 

У члану 17. Одлуке речи: „Извршног одбора Скупштине општине Бечеј“ замењују се речима: 
„Председника општине“. 

 
Члан 9. 

У члану 18. став 4. Одлуке речи: „Извршни одбор Скупштине општине“ замењују се речима: 
„Општинско веће“. 

 
Члан 10. 

У члану 19. Одлуке после речи: „прописаним овом Одлуком“ ставља се запета и додају 
речи: „и законом“. 
 

Члан 11. 
Члан 20. Одлуке мења се и гласи: 

 
 
 

„Члан. 20. 
На гробљу се могу изводити радови у вези са подизањем споменика и других спомен 

обележја и уређивање гробова само уз претходно издато одобрење предузећа у складу са 
Правилником. 

Одобрење из става 1. овог члана Одлуке се издаје у складу са одредбама закона који 
регулише општи управни поступак и нарочито мора да садржи: време извођења радова, димензије 
и изглед споменика односно других спомен обележја на основу захтева извођача радова, а у 
складу са Правилником. 

Радове из става 2. овог члана Одлуке могу изводити правна лица и предузетници 
регистровани за област каменорезачке делатности, који су дужни да приликом извођења радова 
комуналном инспектору ставе на увид одобрење из става 2. овог члана Одлуке. 

На гробљима која су стављена ван употребе не може се одобрити подизање нових 
споменика и других спомен обележја, али на овим гробљима предузеће може одобрити поправку 
појединих елемената и других радова текућег одржавања споменика и спомен обележја. 



Под текућим одржавањем у смислу става 4. овог члана Одлуке сматра се: замена слика, 
бојење слова, цементирање појединих елемената споменика, замена дрвених симбола (крст, 
табла, пирамида) и слично. 

Предузеће је дужно да води евиденцију о издатим одобрењима из става 1. овог члана 
Одлуке и да комуналном инспектору омогући увид у ту евиденцију или му по потреби односно 
његовом захтеву достави извод из те евиденције.“. 

 
Члан 12. 

У члану 25. став 1. Одлуке после тачке 9. додаје се тачка 10. која гласи: 
„Изводити грађевинске радове у вези са подизањем споменика и других спомен обележја и 

уређивање гробова без издатог одобрења од стране предузећа,“. 
Тачка 10. става 1. члана 25. Одлуке постаје тачка 11. 

 
Члан 13. 

У члану 27. став 2. Одлуке мења се и гласи: 
„Уколико се на основу пријаве предузећа да се изводе радови у вези са подизањем 

споменика и других спомен обележја супротно са условима из одобрења односно уколико се у 
вршењу надзора над применом ове Одлуке утврди да се одредбе ове Одлуке не примењују 
правилно или се уопште не примењују, комунална инспекција ће решењем наложити отклањање 
утврђених недостатака.“. 
 

Члан 14. 
У члану 28. став 2. Одлуке износ: „2.500,00“ замењује се износом: „5.000,00“. 

 
Члан 15. 

У члану 29. Одлуке износ: „5.000,00“ замењује се износом: „10.000,00“. 
 

Члан 16. 
У члану 30. Одлуке речи: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара“ замењују се речима: „у фиксном 

износу од 6.000,00 динара“. 
 

Члан 17. 
У члану 31. став 2. Одлуке износ: „2.500,00“ замењује се износом: „5.000,00“. 
У члану 31. став 3. Одлуке износ: „5.000,00“ замењује се износом: „10.000,00“. 
У члану 31. став 4. Одлуке износ: „2.500,00“ замењује се износом: „5.000,00“. 

 
Члан 18. 

Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Бечеј је дужно ускладити Правилник из 
члана 18. Одлуке у року од 3 (три) месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, а у складу са 
овим изменама и допунама и законом.  

Поред обавезне садржине Правилника прописане чланом 18. Одлуке, Правилник мора да 
садржи и норме у вези: изгледа и димензија споменика и ограда око њих, међусобну удаљеност 
споменика и гробних места, те поступак и услове за издавање одобрења из члана 20. Одлуке. 

Правилник се уз мишљење организационе јединице Општинске управе општине Бечеј 
надлежне за комуналне послове доставља Општинском већу општине Бечеј и потом упућује 
Скупштини општине Бечеј на сагласност. 
 

Члан 19. 
Обавезује се Општинска управа општине Бечеј да изради пречишћен текст Одлуке о 

сахрањивању и гробљима и исти достави Комисији за статутарна питања Скупштине општине 
Бечеј. 

 
Члан 20. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бечеј“. 
 
       Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
        Општина Бечеј         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
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32. 
A kommunális tevékenység végzéséről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

88/2011. szám) 2. szakasza és 5. szakaszának 2. bekezdése, A temetkezésről és a temetőkről szóló 
törvény (Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye, 20/1977., 24/1985. és 6/1989. számok, Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 53/1993., 67/1993., 48/1994., 101/2005., 120/2012. és 84/2013. 
számok) 1. szakasza, A szabálysértésekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 65/2013. 
szám) 35. szakaszának 2. bekezdése és 39. szakaszának 1., 2. és 3. bekezdése, A helyi önkormányzatról 
szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. számok), valamint Óbecse 
Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2014.11.24-én megtartott XXX. ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
a temetkezésről és a temetőkről szóló határozat módosításairól és kiegészítéseiről 

 
1. szakasz 

 A temetkezésről és a temetőkről szóló határozatot (3/1998., 3/2001., 1/2008. és 3/2010. számok) 
módosítjuk és kiegészítjük, mégpedig úgy, hogy a Határozat 2. szakaszának 1. bekezdésében a 
„használaton kívül” szavak után vesszőt teszünk, s hozzáadjuk a „valamint a temetőkön kívüli emlékek és 
síremlékek” szavakat. 
 A Határozat 2. szakasza 2. bekezdésének 2. pontjéban a Petar Drapšin utca helyett a G. Balázs 
Árpád utca kell, hogy szerepeljen. 
 

2. szakasz 
 A Határozat 3. szakasza módosul, és így hangzik: 
 A közérdekű kommunális tevékenység jelen Határozat értelmében (a továbbiakban: kommunális 
tevékenység) magában foglalja a temetők és a temetők területén található objektumok (halottasház, 
kápolna és krematórium) karbantartását, a temetkezést és a hamvasztást, a passzív temetők és emlékek 
karbantartását, a halott maradványainak elszállítását a halál beálltának helyétől a temetőben található 
halottasházig vagy a krematóriumig. 
 A kommunális tevékenységet, mely magában foglalja a temetők kezelését, a temetők és a 
temetők területén található objektumok (halottasház, kápolna és krematórium) karbantartását, a 
temetkezést és a hamvasztást, a passzív temetők, síremlékek és emlékek karbantartását, az óbecsei 
Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat (a továbbiakban: vállalat) végzi. 
 A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt kommunális szolgáltatást a törvénnyel és Óbecse Község 
Képviselő-testületének külön határozatával összhangban végezheti olyan gazdasági társaság is, mely 
legalább 51%-nak tulajdonosa a Szerb Köztársaság vagy Óbecse község. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete külön határozatával, a törvénnyel összhangban, a temetők 
rendezésével és karbantartásával megbízhat egyházakat és vallási közösségeket. 
 

3. szakasz 
 A 4. szakaszban, a 6. szakasz 3. bekezdésében, a 9. szakasz 1. bekezdésében, a 10. szakasz 4. 
bekezdésében, a 11. szakaszban, a 12. szakasz 3. bekezdésében, a 13. szakasz 2. bekezdésében, a 14. 
szakaszban, a 15. szakaszban, a 16. szakasz 1. bekezdésében, a 17. szakaszban, a 18. szakasz 1. és 4. 
bekezdésében, a 20. szakasz 1. bekezdésében, a 21. szakasz 1. bekezdésének 1. és 2. pontjában, a 24. 
szakaszban, a 25. szakasz 1. bekezdésének 10. pontjában és a 26. szakasz 1. bekezdésében töröljük a 
„helyi közösség” kifejezést a megfelelő ragozási formájában. 
 

4. szakasz 
 A 4. szakaszban, a 6. szakasz 3. bekezdésében, a 9. szakasz 1. bekezdésében, a 10. szakasz 4. 
bekezdésében, a 11. szakaszban, a 12. szakasz 3. bekezdésében, a 13. szakasz 2. bekezdésében, a 14. 
szakaszban, a 15. szakaszban, a 16. szakasz 1. bekezdésében, a 17. szakaszban, a 18. szakasz 1. és 4. 



bekezdésében, a 20. szakasz 1. bekezdésében, a 21. szakasz 1. bekezdésének 1. és 2. pontjában, a 24. 
szakaszban, a 25. szakasz 1. bekezdésének 10. pontjában és a 26. szakasz 1. bekezdésében a 
„meghatalmazott szervezet” szavakat a megfelelő ragozásban a „vállalat” szóra cseréljük. 
 

5. szakasz 
 A Határozat 6. szakaszának 3. bekezdéséből töröljük a „Képviselő-testület” kifejezést. 
 

6. szakasz 
 A Határozat 7. szakasza módosul, és így hangzik: 
 

„7. szakasz 
 A halott maradványait a halál beálltát követő 12 órán belül kötelező a temető halottasházába 
szállítani. 
 A halott maradványait kizárólag a temető halottasházából temetik.” 
 

7. szakasz 
 A Határozat 16. szakaszának 2. bekezdéséből töröljük az „egyszeri összegben” kifejezést. 
 

8. szakasz 
 A Határozat 17. szakaszában az „Óbecse Község Képviselő-testületének Végrehajtó Tanácsa” 
kifejezést a „Községi elnök” kifejezésre cseréljük. 
 

9. szakasz 
 A Határozat 18. szakaszának 4. bekezdésében az „Óbecse Község Képviselő-testületének 
Végrehajtó Tanácsa” kifejezést a „Községi Tanács” kifejezésre cseréljük. 
 

10. szakasz 
 A Határozat 19. szakaszában a „jelen Határozattal előírt” szavak után vesszőt teszünk, s beékeljük 
az „és a törvénnyel” szavakat. 

11. szakasz 
 A Határozat 20. szakasza módosul, és így hangzik: 
 

„20. szakasz 
 A temetőben a síremlékek és más emlékek felállításával kapcsolatos munkálatokat, valamint a 
temető rendezését a Szabályzattal összhangban csakis a vállalat előzőleges jóváhagyása után lehet 
végezni. 
 A Határozat jelen szakaszának 1. bekezdésében foglalt jóváhagyásnak az általános közigazgatási 
eljárást szabályozó törvénnyel összhangban tartalmaznia kell a munkálatok végzésének idejét, a síremlék, 
illetve más emlékek dimenzióit és kinézetét a munkálatok kivitelezőjének kérvénye alapján, összhangban 
a Szabályzattal. 
 A Határozat jelen szakaszának 2. bekezdésében foglalt munkálatokat kivitelezhetik kőműves 
tevékenységre bejegyzett jogi személyek és vállalkozók, akik kötelesek a munkálatok kivitelezése során a 
felügyelőnek bemutatni a Határozat jelen szakaszának 2. bekezdésében foglalt jóváhagyást. 
 A használaton kívül helyezett temetőkben nem lehet engedélyezni új síremlékek és más emlékek 
felemelését, de a vállalat ezekben jóváhagyhatja az egyes elemek megjavítását, valamint a síremlékek és 
más emlékek folyó karbantartásának munkálatait. 
 A Határozat jelen szakasza 4. bekezdésének értelmében folyó karbantartás alatt a képek cseréjét, 
betűk színezését, a síremlék egyes elemeinek vakolását, a faszimbólumok (kereszt, tábla, piramis) 
cseréjét és hasonlókat értjük. 
 A vállalat köteles nyilvántartást vezetni a Határozat jelen szakaszának 1. bekezdésében említett 
kiadott jóváhagyásokról, s a helyi kommunális felügyelő számára lehetővé tenni a betekintést ebbe a 
nyilvántartásba vagy annak kérésére kézbesíteni a kivonatot a nyilvántartásból.” 
 

12. szakasz 
 A Határozat 25. szakaszának 1. bekezdésében a 9. pont után beékeljük a 10. pontot, ami így 
hangzik: 
 „Kivitelezni síremlék és más emlékmű felemelésével kapcsolatos építészeti munkákat és sírokat 
rendezni a vállalat által kiadott jóváhagyás nélkül.”  
 A Határozat 25. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja 11. pont lesz. 



 
13. szakasz 

 A Határozat 27. szakaszának 2. bekezdése módosul, és így hangzik: 
 „Amennyiben a vállalat arról szóló feljelentése, hogy a jóváhagyásban foglalt feltételekkel 
ellenben folynak a síremlékek vagy más emlékek felemelési munkálatai beigazolódik, illetve ha a jelen 
Határozat végrehajtásának felügyelete során megállapítják, hogy a Határozatot nem alkalmazzák 
szabályszerűen vagy egyáltalán nem alkalmazzák, a kommunális felügyelőség határozatával elrendeli a 
megállapított hiányosságok pótlását.” 

 
14. szakasz 

 A Határozat 28. szakaszának 2. bekezdésében a 2.500,00 dináros összeget 5.000,00 dinárra 
módosítjuk. 
 

15. szakasz 
A Határozat 29. szakaszában az 5.000,00 dináros összeget 10.000,00 dinárra módosítjuk. 

 
16. szakasz 

A Határozat 30. szakaszában a „2.500,00-tól 75.000,00 dinárig” szavakat „állandó 6.000,00 
dináros összegben” szavakra cseréljük. 
 

17. szakasz 
A Határozat 31. szakaszának 2. bekezdésében a 2.500,00 dináros összeget 5.000,00 dinárra 

módosítjuk. 
 A Határozat 31. szakaszának 3. bekezdésében az 5.000,00 dináros összeget 10.000,00 dinárra 
módosítjuk. 
 A Határozat 31. szakaszának 4. bekezdésében a 2.500,00 dináros összeget 5.000,00 dinárra 
módosítjuk. 
 

18. szakasz 
 Az óbecsei Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat köteles a jelen Határozat 18. 
szakaszában foglalt Szabályzatot a jelen Határozat hatályba lépésétől számított 3 (három) hónapos 
határidőn belül összehangolni a jelen módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint a törvénnyel. 
 A Szabályzatnak a jelen Határozat 18. szakaszában foglaltak mellett tartalmaznia kell a síremlékek 
és az azokat körülvevő kerítések dimenzióira, a síremlékek és a sírhelyek közti távolságra vonatkozó 
normákat, valamint a Határozat 20. szakaszában említett jóváhagyás kiadásának eljárását és feltételeit. 
 A Szabályzatot Óbecse Község Közigazgatási Hivatala kommunális ügyekért illetékes szervezeti 
egységének véleményével együtt kézbesítik Óbecse Község Községi Tanácsához, majd Óbecse Község 
Képviselő-testületéhez utalják jóváhagyás céljából. 
 

19. szakasz 
 Kötelezzük Óbecse Község Közigazgatási Hivatalát arra, hogy kidolgozza A temetkezésről és a 
temetőkről szóló határozat egységes szerkezetbe foglalt szövegét, és kézbesítse Óbecse Község 
Képviselő-testületénak Statútum-ügyi Bizottságához. 
 

20. szakasz 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép hatályba. 
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