ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

за управување и одржување на гробишта
за 2015 година

Илинден, 2014 година
Јавно комунално претпријатие ,,Илинден" н.Илинден

Врз основа на одредбите од Законот за комунални дејности (,,Службен
весник на РМ" 95/2012, 163/13 и 42/14), одредбите од Законот Законот за
управување и одржување на гробишта (Службен весник на РМ, бр.86/08, 156/10 и
53/11) и одредбите од Одлуката за комунален ред
и мерки за нејзино
спроведување на подрачјето Општина Илинден арх.бр.07-1891/4 од 30.06.2014
година (објавена во Службен гласник на Општина Илинден бр.6 од 03.07.2014
година), Јавното комунално претпријатие ,,Илинден" н.Илинден донесува

Програма за управување и одржување на гробишта

за 2015 година

Со оваа Програма се уредува начинот на управување и одржување на
гробиштата во локалитетот „Јака“ - К.О. „Марино“, од страна на Управителот
со гробишта, а врз основа на Законот за управување и одржување на
гробишта (Службен весник на РМ, бр.86/08, 156/10 и 53/11).
Управувањето и одржувањето на гробиштата (во понатамошниот текст:
управување и одржување) ќе го врши Јавното Комунално Претпријатие „Илинден“
- н.Илинден, како Управител на гробишта.
Управувањето и одржувањето значи изградба, реконструкција, тековно и
инвестиционо одржување на комуналната инфраструктура и придружните објекти
на гробиштата, изведување на работи заради зачувување на основните барања
на објектот во текот на неговата употреба.
За да може да врши управување и одржување, Управителот на гробиштата
потребно е да поседува дозвола за управување издадена од страна на надлежен
орган.
Управувителот на гробиштата е должен да ги врши следниве работи:
- изготвување на план за уредување на гробиштата,
- изготвување на проект за парцелизација и начин на доделување на гробно
место согласно со планот и динамиката за реализација на урбанистичкиот план,
-изградба и реконструкција на гробишта со придружни објекти,
-изградба и уредување на патеки и зеленило,
-водење на дневник и регистар на сите погребани лица,
-воспоставува и води евиденција на носител на гробно место,
-утврдување на висината и наплата на надоместокот за обележување и
изработка на протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија со
определување на површина за изградба на гробно место и гроб,
- утврдување на висината и наплата на надоместокот за пристап и
користење на комуналната инфраструктура на гробиштата и придружните објекти
на гробиштата,
- утврдување на висината и наплата за доделување на гробно место,
- определување на висината и наплата на надоместокот за одржување на
гробишта (гробарина) и
- утврдување на ред и работно време на гробиштата и обезбедување на мир
на гробиштата.

I.

Одржување на гробови, гробишта и давање на погребална услуга

На гробиштата може да се одржуваат само собири кои се во врска со
погребот или со вообичаените помени како и посети на гробиштата.
За уредување и одржување на гробиштата се грижи давателот на услугите, а
за уредување на поединечните гробови се грижат корисниците на услугите.
Вршењето на верските обреди на гробиштата е слободно секој ден.
Граѓаните и лицата корисници на земјиштето на гробиштата се должни да се
придржуваат на редот и работното време за одржување на гробиштата и да се
однесуваат онака како одговара на местото и должното почитување кон
починатите.
За одржување на гробиштата, носителот на гробното место на Управителот
на гробиштата му плаќа гробна такса (во понатамошниот текст: гробарина) во
висина на реалните трошоци за одржување на гробиштата.
Управителот на гробиштата гробарината ја наплатува еднаш годишно.
Висината на гробарината ја определува управителот на гробиштата во
согласност со органите на општината, според големината и бројот на гробните
места.
II. На гробиштата не се дозволува:
- Викање и на друг начин нарушување на мирот во гробиштата;
- Носење на кучиња и други животни;
- Пасење на стока;
- Неовластено косење на трева;
- Оштетување на гробовите;
- Оштетување на надгробните споменици и знаци;
- Оштетување на клупите и останатите објекти;
- Оштетување на оградата на гробиштата;
- Собирање на прехранбени и други производи од гробовите оставени од
блиските за починатите; и
- Поставување на непристојни натписи или било какви реклами Забранети се
натписи со кои се навредува било чија националност и верска припадност
или со кој се навредува почитувањето на починатиот.
III. Погребални услуги
Начинот на определување, изградба, одржување, употреба и видови
гробишта, управувањето со гробиштата, употребата на гробно место и гробница,
условите и начинот на вршење на погребални услуги, изградба на надгробни
споменици, како и надзорот при давање на погребални услуги се дефинараат со
Законот за гробишта и погребални услуги (Службен весник на РМ, бр.86/08, 156/10
и 53/11).

Според законот, одржување на гробишта, на гробници и на гробови и давање
на погребални услуги како дејности од јавен интерес се во надлежност на
локалната самоуправа, при што не е дозволено спојување на дејностите
управување со гробиштата (управител на гробишта) и давањето погребални
услуги (оператор).
Управителот на гробиштата е должен да обезбеди еднакви и
недискриминаторски услови за пристап и користење на комуналната
инфраструктура на гробиштата и придружните објекти на гробиштата на сите
физички и правни лица кои имаат дозвола за вршење на погребални услуги, во
согласност со овој закон (во натамошниот текст: оператор на погребални услуги),
како и на сите физички и правни лица регистрирани за изградба на надгробни
споменици (во натамошниот текст: каменорезач).
За пристап и користење на гробиштата и на придружните објекти на
гробиштата, Управителот на гробиштата склучува договор со операторите на
погребалните услуги и со каменорезачите.
За пристап и користење на инфраструктурата на гробиштата, на операторите
Управителот на гробиштата им наплатува надоместок. Висината на трошоците за
користење на инфраструктурата на гробиштата за оператоторот на погребални
услуги се определува во зависност од времето на користење на инфраструктурни
објекти во единица час-погреб. Висината на трошоците за користење на
инфраструктурата на гробиштата за каменорезачот се определува во зависност
од времето на користење на инфраструктурни објекти во единица час. Висината
на надоместокот ја определува Управителот на гробиштата во согласност со
органите на општината.
Погребалните услуги ги вршат физички и правни лица (оператори на
погребални услуги) кои имаат дозвола за вршење на погребални услуги.
За извршеното погребување, операторот доставува примерок
одобрението за погреб издадено од управителот на гробиштата,
Министерството за правда - Управата за водење на матични книги.
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IV. Опремување на умрено лице
Погребната опрема на умреното лице е право на избор на брачниот другар,
неговите наследници или лицето кое е должно да се грижи за неговиот погреб, а
во согласност со верската припадност на умреното лице.
V. Трошоци за погребување
Трошоците за погребување паѓаат на товар на лицата претходно наведени.

VI. Финансирање
Финансирањето на изградбата, реконструкцијата, како и управувањето и
одржување на гробиштата се обезбедува од:
1) надоместок за одржување на гробиштата - гробарина;
2) надоместок за пристап и користење на гробишната инфраструктура од
операторите на погребалните услуги и каменорезачите;
3) надоместок за доделување на употреба на гробно место;
4) средства од буџетот на општината; и
5) кредити, донации и друго.
VII. Предвидени активности во 2015 год.
Гробиштата се градат, реконструираат или одржуваат во согласност со
Законот за гробишта и погребални услуги (Сл.Весник на РМ бр. 86/08, 156/10 и
53/11), со прописите за градење, со прописите за заштита на животната средина и
прописите за здравствена и санитарна заштита.
Нормативите, техничките стандарди и други здравствено-санитарни услови
за изградба и реконструкција на гробиштата, на придружните објекти и
инфраструктурата, ги опфаќаат следните содржини:
- димензионирање на гробишта, гробници и гробни места за погребување во
зависност од видот на гробиштата;
- посебна инфраструктура и придружни објекти на гробишта;
- параметри за земјиштето што можат да бидат погодни за гробишта од
еколошки, здравствено-санитарен, амбиентален, сообраќаен аспекти од аспект на
оптимална оддалеченост од населено место, хидро-геолошки каратеристики на
земјиштето и друго;
- технички стандарди на придружни објекти на гробишта;
- технички стандарди за гробни места, гробници и надгробни споменици;
- посебни технички стандарди за крематориуми;
- стандарди за уредување на зелени површини;
- оградување на гробиштата и
- паркиралишта.
Покрај претходно наведените содржини, за гробиштата задолжително се
изработува и проект за распоредување на парцели за гробни места. Со проектите
за распоредување се определуваат места за погреб, посебни места за погреб на
заслужни граѓани или истакнати личности, за погреб на урни (розариуми или
колумбариуми), места за анонимен погреб и места за расејување на пепелта.

ПРЕГЛЕД
На работите и активностите за 2015 година
Ред
Вид и опис на работите и активностите
бр.
1. Изработка на Урбанистички проект
(димензионирање, гробници, гробни места
2. Обележување (околчување) на теренот
3. Оградување
4. Пристапен пат
5. Приклучок на водоводна мрежа
6. Оформување заштитен (зелен) појас
7. Изработка на проект за распоредување на парцели
за гробни места
8. Изградба на придружни објекти: тоалет, чуварска
куќичка, канцеларија и др.
9. Приклучок на електрична мрежа

Одговорен за
извршување
ЈКП
ЈКП
ЈКП
Општина
ЈКП
ЈКП
ЈКП
ЈКП
Општина

VIII. Надзор
Надзор над примената на Законот за гробишта и погребални услуги и
прописите донесени врз основа на овој закон врши органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи, органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството и
органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
внатрешните работи.
IX. Инспекциски надзор
Инспекциски надзор над примената на оваа Програма (овој закон и
прописите донесени врз основа на овој закон го врши Државниот комунален
инспекторат преку државни комунални инспектори, односно) вршат овластените
комунални инспектори на општината (и Државниот санитарен и здравствен
инспекторат преку државни санитарни и здраствени инспектори).
Државниот комунален инспектор, по службена должност, врши инспекциски
надзор над јавното претпријатие, дали за вршењето на работите на управување
со гробишта води посебно сметководство за приходите остварени од вршењето
на оваа дејност, како и над управителот на гробиштата и операторот на
погребални услуги во поглед на тоа дали има дозвола за вршење на дејноста и
дали постојано ги исполнува предвидените законски услови.
ЈКП ,,Илинден" н.Илинден
Директор
дипл.екк.Сашо Саздовски

