
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНA ВРЊАЧКА БАЊА 

ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 

 

  На основу члана 19. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, број 20/77, 24/85 и 

6/89 и „Службени гласник РС“, број 35/93, 67/93, 48/94, 101/05 – др. закон, 120/12 – одлука УС и 84/13 – 

одлука УС) и члана 18. Одлуке о сахрањивању и гробљима на територији општине Брњачка Бања („Сл. 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 21/14 – пречишћен текст и 22/16), подносим захтев за одобрење 
преноса посмртних остатака пок. ___________________________________________________, 

сахрањеног/не на гробљу у ___________________________________________________, општина 

Врњачка Бања. 

 
Захтев подносим из разлога што посмртне остатке покојника намеравам да сахраним на 

гробљу у  . 

 

 Подаци о подносиоцу захтева: 

 

име и презиме 
 

ЈМБГ 
 

 

 Уз захтев достављам: 
 

 

 

РБ 

 

Документа 

 

Форма документа 

1. Потврду о обезбеђеном новом гробном месту оригинал/оверена копија 

2. Доказ да је подносилац захтева овлашћено лице за бригу о 

сахрањивању покојника / правоснажно решење о наслеђивању 
покојника који се ексхумира 

оригинал/оверена копија 

3. Лична карта подносиоца захтева,односно сродника- 

законских наследника 

очитан ел.запис / 

оригинал на увид 

4. Сагласност свих законских наследника покојника да се 

може извршити ексхумација и покоп посмтних остатака 
оверена код нотара / у суду 

оригинал 

5. Доказ о регулисаној услузи преноса посмртних остатака 
покојника 

оригинал/оверена копија 

6. За гробно место са ког се врши ексхумација: сагласност 

власника-носиоца располагања гробног места у коме је 
покојник схрањен, да се може извршити ексхумација, 
оверена код нотара/ у суду 

оригинал 

7. За гробно место покопа ексхумираног: сагласност власника- 
носиоца располагања гробног места да се ексхумирани 
може у њему покопати, оверена код нотара / у суду 

оригинал 

8. Доказ о уплаћеној административној такси оригинал 



 Таксе/накнаде: 

  Општинска административна такса се уплаћује на жиро рачун 840-742251843-73, корисник Буџет 

Oпштине Врњачка Бања, модел 97, позив на број 44-115, сврха дознаке ''Општинска 

административна такса'', у износу од 608,00 динара. 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аут. тум.), 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. 
 

 
   Означите знаком X у 

пољима испод 
Р.Б. Подаци из документа Форма документа * Податке 

прибавља 
орган 

Достављам 
сам/ма 

1. Извод из МКУ за покојника оригинал/оверена 

копија 

  

2. Потврдa о власништву гробног места, 

са кога се врши ексхумација посм.ост. 

оригинал/оверена 

копија 

  

 
 

 Ја  , као подносилац захтева, обавезујем се да 

сносим трошкове ископавања и преноса посмртних остатака, гробних знакова, споменика и 

других предмета са гробног места покојника са гробља у  ,  

 које се налази на територији општине Врњачка Бања. 

 
*Својим потписом на овом захтеву потврђујем да сам сагласан/на да надлежни орган, у случају 
потребе, прибави по службеној дужности податке из службених евиденција потребне за вођење 
поступка за које нисам доставио/ла документа уз овај захтев. 

 
 

У Врњачкој Бањи, ____ . _____ . _________. године 

 
 

           Адреса 

 

      Број личне карте и орган издавања 

 

                                         Контакт телефон 

    _____________________________________________________ 

                                                             Потпис 
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