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У ОВОМ БРОЈУ
§

Промене у ценама од јула 2017.

§

Вести о побољшањима

§

Споменици за чланове Повереништва

§

Вести о члановима Повереништва

§

Подсетник о безбедности и сугурности

§

Честа питања

§

Важни датуми за 2017.

ПРОМЕНЕ У ЦЕНАМА ОД ЈУЛА 2017.
Од 1. јула 2017. доћи ће до промена цена за Илајнско Гробље.
Током 2016. Повереништво Гробља је извршило потпуну ревизију постојећих цена, где се Као део ревизије,
учињена је детаљна анализа промена цена услуга. Ревизија је подвукла да цене нису редовно осавремењиване
како би одражавале истинску цену услуга и одржавања. Препоручено је да се све цене осавремене како би се
дошло до поштеног, уједначеног и складног приступа. Ову препоруку је ревидирало Одељење за здравље и
људске услуге које је подржало промену. Сви трошкови за гробље у Илајну су ревидирани ради одражавања
цена услуга и успостављања сталне додатне наплате за одржавање.
Због промене цена која ће се применити, договорено је да се постепено повећају цене током времена. Овај
процес ће почети 1. Maja, а да се сва планирана повећања цена објаве унапред.
Нова матрица ценовника је сумирана овде или контактирате Повереништво путем електронске поште на
elainecemeterytrust@hotmail.com за копију.
Од сада до 1. јула Повереништво је поставило следећа упутства како би се транзиција што ефективније
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одвијала. Имајте у виду- сва важећа упутства за куповину плацева у гробљу у Илајну су још на снази.
За плацеве претходно купљене између априла и 1. јула:
§

Ограничење од 3 плаца важи за било ког појединца/породицу

§

Сви купљени плацеви морају бити у име појединца

Да ли имате питања или коментар на промене?
Припремајући се за промену, схватамо да чланови заједнице могу да имају питања или коментаре. Подстичемо
вас да упутите своја питања писменим путем не касније од 31. Mаја 2017. како бисте дали времена
Повереништву да одговори на сва ваша питања. Молимо вас да упутите своја питања или коментаре директно
на elainecemeterytrust@hotmail.com.
Представник Повереништва ће вам дати писмени одговор до 31. Mаја 2017. на питања која су примљена до
одређеног датума.
ВЕСТИ О ПОБОЉШАЊИМА
Одушевљени смо са напретком радова које смо предузели како би на гробљу направили преко потребна
побољшања. Ове промене су почеле још 2014. са циљем да се побољшају путеви, стазе и општа естетика гробља.
Кључне промене укључују:
§

Прављење ивичњака и канала око трпезарије.

§

Поправљање рупа на путу до гробља

§

Набављање столица и столова за јавну употребу по странама

Чланови Повереништва су препознали неколико додатних побољшања на којима ћемо радити почетком 2017,
према расположивим фондовима. Подстичемо чланове заједнице да нам дају сугестије о другим могућностима
за побољшање тренутних услова на гробљу.
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СПОМЕНИЦИ ЗА ЧЛАНОВЕ ПОВЕРЕНИШТВА
Драган Плетикапа је преминуо 5. августа 2016. Повереништво жели да ода признање Драгановом значајном
доприносу, будући да је био члан Повереништва гробља у Илајну од самог оснивања 1982. Био је вредан члан
Повереништва и српске заједнице. Вечан му помен.
Повереништво је одало признање Микијевом значајном доприносу и пожртвованости. Повереништво жели да
те се сети постављањем плочице почетком ове године у трпезарији. Отишла си од нас, али остајеш у сећању.
Размишљамо о мудрим стварима које си рекла и урадила.
ВЕСТИ О НОВИМ ЧЛАНОВИМА ПОВЕРЕНИШТВА
Са задовољством смо примили следеће нове чланове у Повереништво гробља у Илајну током 2016:
§

О. Владислав Шиповац

§

Страхиња Пајић

§

Светлана Јеремић- секретар

Уколико сте заинтересовани да постанете члан Повереништва, можемо да вас контактирамо како упражњена
места постану слободна. Молимо вас да нас контактирате да изразите своје интересовање.
ПОДСЕТНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И СИГУРНОСТИ
Привржени смо томе да поведемо рачуна о безбедности и добробити свих посетилаца гробљу.
Уклањање ствари
Као што смо наговестили, уклонићемо ствари са места које нису у складу са прописима здравља и безбедности.
Ове ствари укључују столове, столице и кутије за свеће које нису ушрафљене или у складу са прописима
повереништва.
Повереништво је употребило постојеће детаље да ступи у контакт са појединцима у питању да их подсети да ће
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ове ствари бити уклоњене до 31. Maja 2017.
Повереништво гробља у Илајну препознаје да је здравље и безбедност својих радника и уговорача
одговорност Повереништва.
У циљу испуњавања ове одговорности, Повереништво има дужност да обезбеди и одржава, колико је то
практично, радну средину која је безбедна и без ризика и која:
§

Пружа и одржава безбедне системе рада.

§

Поставља и прати аранжмане за безбедну употребу, руковање, и превоз радног апарата и супстанси;

§

Одржава радно место у безбедном и здравом стању;

§

Пружа адекватне услове ради заштите свих запослених/уговорача и јавности; и.

§

Пружа информације, обуку и надзор за све запослене како би радили на безбедан и здрав начин.

Дужности:
У препознавању потенцијалних опасности у гробљанској индустрији, Повереништво ће предузети сваки
практичан корак у пружању и одржавању здраве радне средине за све раднике/уговораче.
Пожарна безбедност
Повереништво гробља у Илајну препознаје да пожар има значајан потенцијал да угрози особље и имовину.
Добре противпожарне навике доприносе спречавању пожара. Безбедност је одговорност свих.
Полиса је Повереништва да ће сви чланови и уговорачи Повереништва бити упознати са противпожарним
стратегијама које су релеватне приликом извршавања следећих задатака :
§

Безбедно управљање свим апаратима који раде на плин;

§

Одлагање, руковање и пуњење са запаљивим/експлозивним супстансама;
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§

Безбедна радна пракса у местима на отвореном, нарочито током летњег периода;

§

Разумевање локалне околине и безбедних путева за бег у случају шумског пожара.

У случају пожара пратиће се следећа процедура:
§

Осигурати безбедност свих запослених/уговорача у околини (по потреби евакуисати до локације на
путу ван гробља); и

§

Контактирати ватрогасце на 000 или 112

Употреба хербицида
Све хемикалије, иако су веома корисне у баштованским активностима, морају се руковати са апсолутном
пажњом и предострожношћу.
Полиса је Повереништва гробља у Илајну да:
§

Све хемикалије морају бити одложене ван радног места;

§

Етикете и спискове података о безбедности материјала треба прегледати пре употребе хемикалија. На
радном месту се морају наћи спискови MSDS.

§

Сва упутства за одлагање, мешање и примену треба тачно следити;

§

Временске услове и близина других људи треба узети у обзир ПРЕ употребе хемикалија. Одлагање
пословних програма је увек боље од шприцања у потенцијално небезбедним условима;

§

Оштећење других биљака се мора избећи приликом коришћења хербицида;

§

Сва заштитна опрема и прибор за апликацију се мора добро очистити, или по потреби уклонити након
употребе;

ПИТАЊА КОЈА СЕ ЧЕСТО ПОСТАВЉАЈУ
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Чланове Повереништва често контактирају са питањима- ми вас подстичемо да их напишете и контактирате
нас путем наше електронске поште како бисмо могли брзо да вам одговоримо. Ми смо направили списак
питања која се често постављају и можете их наћи на нашој интернет страници, на гробљу или по захтеву.

Координатор гробља
Координатора гробља треба контактирати за било која питања у вези сахрана на гробљу и уколико
организујете 40-дневни помен или 6-месечни, итд, и ако вам се треба отворити главна капија, то можете
организовати контактирањем Warrick Pitcher на : 0400 438 572.
Сводови су нов производ који сада нуди Повереништво гробља у Илајну, а цена покрива доставу, уграђивање и
обнављање према уједначеном ценовнику у нашој регији.
ПРОВЕРА БЕЗБЕДНОСТИ
Полиса је Повереништва гробља у Илајну да се сваке године обави Провера безбедности.
Циљ ове провере је да се прегледа према низу правила безбедносна пракса Повереништва у протеклих 12
месеци.
Поред тога, користи се као образац за оцењивање безбедне операције сваке радне средине, система
пријављивања несрећа и реакције на означене опасности и безбедносне инциденте.
Проверу безбедности ће одржати представник Повереништва гробља у Илајну у сарадњи са другим
заинтересованим појединцима.
КЉУЧНИ ДАТУМИ ЗА 2017.
Задушне суботе.

У ове дане главна капија ће бити отворена за приступ возилима (ако дозволи

време)
18/02/2017
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03/06/2017
07/10/2017
04/11/2017
Опис предмета

Тренутна
цена

Цена на

Цена на

01/07/2017*

01/07/2018

Травнати гроб

$835

$1,164

$1,494

Гроб са спомеником

$380

$937

$1,494

Свод
Избор сопственог места
Потврда

$9,270
$140

$144

$29

$46

Копање гроба

$1,463

Ексхумација

$1,170

$2,205

$3,239

Дизање и померање

$1,170

$2,205

$3,239

$405

$934

$1,463

Сахрана у своду
Уклањање главног натписа

$258

Гробница за кремацију (стална)

$380

$546

Гробница за кремацију (25 година)

$270

$290

$35

$276

Конверзија: Стално до 25 година

$516
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Плочица
Бетонско постоље на травнатом гробу

$206
$100

$251

$402

$48

$115

$182

$130

$212

$48

$53

$165

$272

$378

$60

$124

$188

Ван стандардних сати (0-4 сата)

$100

$144

$188

Ван стандардних сати (4+ сата истог дана)

$200

$283

Главна реновација (структуре)

$140

$235

Мања реновација

$110

$188

Главна реновација (додатни гроб)

$48

$118

$188

Додатни натпис

$75

$108

$141

Постављање одобреног производа

$155

$165

Администрација сахрана

$260

$270

Без бетонског постоља
Нов надгробни споменик – један гроб
Нов надгробни споменик – додатни гроб
Нов споменик – један гроб
Нов споменик – додатни гроб

Тестирање гробова

$330

$284
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