Правилник за пренос
на гробно место
Transfer Interment Right Fact Sheet

Според законите на Cemeteries & Cremetoria
NSW (CCNSW), Southern Metropolitan
Cemeteries NSW води евиденција за
зачувување на издадени лиценции на сите
распределени гробни места.
Според регистарот може да има само двајца носители
на секое поединечно гробно место, но само во
исклучителни околности може да се регистрираат повќе
од двајца носители.
Само живи и овластени лица имаат право на издаденото
гробното место. Ако овластеното лице е починато/
почине сите права над издаденото гробно место
престануваат, се додека не се изврши пренос на гробното
место.

Зошто треба да се направи пренос на
гробно место?
-З
 а да се дозволи погреб (на пр. во гроб, крипт, семејна
гробница, длабнатина во ѕид за урина/градина).
- За да се подигне/измени споменик или надпис
-З
 а да се пренесе лиценцата за гробното место на друго
лице
-З
 а да се додаде друго лице како носител на заедничкото
гробното место

Кој може да направи пренос на гробно
место?
- Постојан носител на гробното место (како што е
заведено во регистарот)
- Потомок (како што е заверено во изводот од матичната
книга на умрените)
- Извршител на тестамент (како што е заверено во судски
регистар со печат од Врховен суд/издаден од Врховен суд)
- Администратор/Судски назначен извршител на
тестамент (со печат од Врховен суд и издадено од
Врховен суд).

Документи потребни за пренос на гробно
место
- Заверен извод од матична книга на умрените: да се
потврди најблиските роднини
- Судски тестамент со печат од Врховен Суд: да се утврди
кои се извршители на тестаментот
- Решение за спроведување натестаментот: да се утврди
кои се судски назначените извршители на тестаментот
- 100 поени за евидентирање
Забелешка (имајте во предвид дека во исклучителни
околности е можно да се потребни дополнителни
документи. Овие иформации ке ги добиете од нашиот
Customer Support тим.

Кога да се изврши пренос на гробно
место?
- Ако носителот на гробно место почине, наплатата за
пренос за гробното место се укинува само во случај ако
се достави апликацијата за пренос во рок од 3 месеци
од смрта на заведениот носител на гробното место.

Кој има право на наследство според Title
by Descent/извод од матична книга на
умрените?
Право на наследсвто од починато лице го наследува
друго лице кое според наследен ред законски го стекнува
имотот од починатиот, доколку починатиот нема
оставено законски заверен тестамент.
Ако наследникот на починатиот е брачен другар т.е.
во случај починатиот бил во брак или разделен (но не
разведен) или во вонбрачна врска, на неговиот брачен
другар му е дозволено да изврши пренос на гробното
место.
Ако наследникот на починатиот е единствено дете додека
починатиот не бил во брак или бил разведен или вдовец,
во овој случај му е дозволено да изврши пренос на
гробното место.
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Ако наследниците на починатиот се деца додека
починатиот не бил во брак или бил разведен или вдовец,
во овој случај му е дозволено само две деца да одлучат кој
од нив ќе може да биде новиот носител на гробното место
и да изврша пренос на истото од починатиот. Останатите
деца кои не се носители на гробното место на починатиот
мораат да се откажат писмено.
Ако наследникот на починатиот е родител, додека
починатиот не бил во брак и немал деца, тогаш родителот/
родителите му е дозволено да извршат пренос на гробното
место.

Наследен ред
1.Брачни дригари
2.Деца
3.Родители
4.Браќа/Сестри
5.Баби/Дедовци
6.Тетка/Тетин, Вујна/Вујко, Стрина/Стрико
7.Братучеди.

Што е потврда за исправност на тестамент
(Probate)?
Издавање на тестамент (grant of Probate) е зоконски
документ кој овластува извршител(и) да управуваат со
имотот на починатото лице во согласност со условите
наведени во тестаментот. Извршителот може да го
пренеси имотот на починатиот на извршителот (или на
други лица кои се назначени во тестаментот).
Ако е издаден судски тестамент со печат од Врховен
суд, во овој случај на извршителот им е дозволено да
аплицираат за ажурирање на податоците или вршење
пренос на гробното место.

Административни Писма/Letters of
Administration
Издавање на Административно писмо (Letter of
Administration) од Врховен суд е законски документ што
го обвластува извршителот да управува и распределува
имотот на починатиот.
Постојат два врсти на апликации за Административни
писма (Letter of Administration):
Letters of Administration - починатиот не остави заверен
тестамент
Letters of Administration with the Will annexed Починатиот оставил заверен тестамент но не е назначен
извршителот кои може да поднесе апликација за
потврдување на исправноста на тестаментот.
Во случај кога е издаден Letter(s) of Administration
од Врховен суд со судски печат, само тогаш ќе може
извршителот да поднесе апликација за пренос на гробното
место.

Зошто е потребно да се изврши пренос на
гробно место во мое име?
Според законите на cemeteries & Cremetoria Act 2013
и Crown Lands Act, само живи лица можат да бидат
носители на гробно место и истите се овластени
да извршат промени на споменици и да одобрат
спроведување на идни погреби во наведеното гробното
место.

Кои документи се потребни за доставување
за се изврши пренос на гробно место?
Потребни се следните документи:
1.Извод од матична книга на умрените за починатото лице
(Deceased Grantees’s Certified Death Certificate) од Registry
of Births , Deaths & Marriages
2.Судски тестамент (Probated Will)

На кого може да се пренесе гробно место?
Право на пренос на гробно место имаат наследниците
наведени во судскиот тестамент или само еден член од
семејството наведен во заверениот извод од матичната
книга на умрените со писмена согласност од другите
членови на семејството.

Неопходно е да се чуваат ажурирани
податоци
Многу е важно податоците на носителот на гробно место
да бидат ажурирани за да овозможи било какви измени
на споменикот и да се одобри погреб во гробното мсто на
починатото лице.

Што би се случило доколку не се изврши
пренос на гробно место?
Без ажурирани податоци на носителот на гробно место не
се овозможува:
1.Погреб
2. Подигнување споменик
Исто така не ќе може да бидат информирани останатите
членовите на семејството на починатото лице за барања за
погребување и одржување на гробот.

Дали е Можно да се продаде лиценцата
врз определено гробно место?
Постојат само два околности каде ќе може да се продаде
гробното место. Тие се:
1. Да се поднесе апликација за пренос на гробното место
на друго лице само со заверено писмо каде се потбрдува
дека од продажбата нема да се случи придобивка на
приход од преносот.
2. Да се аплицира за одкуп (Buyback) од Southern
Metropolitan Cemeteries NSW врз определното гробно
место.

