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63.
На основу члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/1977, 24/1985, 6/1989 и
„Сл. гласник РС“, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994 и 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС, и 84/2013 – одлука
УС), члана 5. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон и 101/2016др.закон) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008,
17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 15.06.2018. године донела је
ОДЛУКУ
О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се сахрањивање умрлих, одређивање и стављање ван употребе гробља, уређивање
и одржавање гробља, као и други услови везани за обављање погребних услуга на територији општине
Пландиште.
Члан 2.
Послове сахрањивања на територији општине Пландиште и послове уређивања и одржавања гробља на
подручју насељеног места Пландиште, као поверене послове од стране јединице локалне самоуправе, обавља
ЈП „Полет“ Пландиште.
Послове уређивања и одржавања гробља осталих насељених места, као поверене послове од стране
јединице локалне самоуправе, обавља ЈП „Полет“ Пландиште.
Члан 3.
Израз корисник употребљен у овој Одлуци, односи се на лице на чији захтев је извршено сахрањивање
умрлог, лице које је по закону било дужно да исто обезбеди, лице које изврши резервацију гробног места, као и
други корисници ових комуналних услуга.
II ГРОБЉА
Члан 4.
Гробље је земљиште које је одговарајућим урбанистичким планом одређено за сахрањивање умрлих.
Гробље у употреби мора да испуњава услове прописане законом.
Скупштина општине одређује и ставља ван употребе гробље или део гробља.
Гробље стављено ван употребе или део таквог гробља може се изузетно користити за друге намене, према
одговарајућем урбанистичким плану и у складу са законом.
Члан 5.
Гробља се морају користити у складу са општим условима којима се обезбеђује њихова намена,
коришћење и други услови утврђени законом и овом Oдлуком.
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III УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
Члан 6.
Под уређивањем и одржавањем гробља подразумева се опремање простора за сахрањивање, изградња и
одржавање саобраћајница и стаза, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће, уређивање,
опремање и одржавање објеката за погребне услуге, одржавање гробова и гробних места као и обављање
других послова у вези са уређивањем и одржавањем.
Члан 7.
Уређивање и одржавање гробља обавља се у складу са одредбама ове одлуке и Програмом одржавања
гробља.
Програм доноси Јавно предузеће коме су поверени предметни послови, уз сагласност Скупштине општине
Пландиште.
Програм из става 2. овог члана нарочито садржи: врсту, обим и динамику радова, као и висину средстава
потребних за његову реализацију.
Члан 8.
Урбанистичким планом, пројектом гробља, односно планом уређења гробља, простор на гробљу намењен
за сахрањивање дели се на парцеле унутар којих се налазе гробна места. Парцеле и гробна места обележавају
се бројевима.
Под гробним местом у смислу ове одлуке, подразумева се гроб, уређено гробно место и гробница.
Члан 9.
О одржавању гробних места и надгробних обележја на њима, старају се породица, сродници или друга лица
која преузму обавезу уређивања и одржавања гробних места, који могу уређивање и одржавање гробних места
поверити Јавном предузећу.
Ако лица из става 1. овог члана не одржавају гробно место, Јавно предузеће ће их писмено опоменути.
Ако се и после писмене опомене радови на одржавању не изврше, радове ће на њихов терет извршити
Јавно предузеће, а по налогу комуналне инспекције.
Члан 10.
На гробљима се могу изводити радови у вези са подизањем споменика, спомен-обележја као и други
грађевински радови, у складу са овом одлуком и уз одобрење надлежног органа предузећа које обавља ову
комуналну делатност.
Радове из става 1. овог члана могу изводити правна лица и предузетници регистровани за извођење ових
врста радова.
Радови на текућем одржавању споменика и спомен-обележја могу се изводити без посебног одобрења из
става 1. овог члана.
Под текућим одржавањем, у смислу става 3. овог члана сматра се: замена слике, бојење слова, поправка
појединих елемената споменика и спомен-обележја, замена дрвених симбола (крст, табла, пирамида и сл.).
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Члан 11.
Извођач радова на гробљу дужан је да:
1. поднесе скицу објекта, односно споменика и потврду да је обезбеђено коришћење гробног места,
2. радове обавља у време које одреди предузеће које обавља комуналну делатност,
3. грађевински материјал уклони одмах по завршетку радова, а у случају прекида или застоја у извођењу
радова доведе место извођења радова у уредно стање одмах, а најкасније у року од три дана од
завршетка, односно прекида или застоја,
4. за превоз материјала користи оне стазе и путеве чијим коришћењем неће нанети штету гробовима и
гробницама и другим објектима и инсталацијама на гробљу.
Када извођач радова не поступи у складу са ставом 1. тачка 3. и 4. овог члана, Јавно предузеће, ће га
упозорити и одредити рок у којем је извођач радова дужан да место извођења радова доведе у првобитно
стање и надокнади евентуално насталу штету, а у супротном ће се то учинити на његов трошак.
Члан 12.
На гробљу је забрањено подизање и постављање обележја и других ознака које нису у вези са сахрањеним
лицима на гробљу.
Забрањено је постављање обележја на гробницама, споменицима и спомен-обележјима, који изгледом,
знацима и натписом вређају патриотска, верска, национална или друга осећања грађана.
На гробљу је забрањено подизање приватних капела, и споменика виших од 1,8 метара, сађење дрва и
постављање других спомен-обележја у знак сећања на умрлог.
Члан 13.
Јавно предузеће, може да уклони све додатне предмете и засаде чије је постављање, односно сађење
забрањено овом Oдлуком, и то о трошку корисника гробног места.
IV САХРАЊИВАЊЕ
Члан 14.
Под сахрањивањем, у смислу ове Oдлуке, подразумева се покопавање посмртних остатака умрлог, као и
друге радње које се предузимају у том циљу.
Члан 15.
Сахрањивање се обавља на гробљу које је у употреби, на начин прописан законом и овом Oдлуком.
Члан 16.
Сахрањивање се може извршити након утврђивања смрти, а најраније по истеку 24 часа од момента
наступања смрти.
Члан 17.
Сахрањивање се пријављује Јавном предузећу, које обавља предметне послове најмање 12 сати пре
сахране.
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На основу потврде о смрти, Јавно предузеће и одређује дан и време сахране у споразуму са лицем које је
пријавило сахрану.
Јавно предузеће, које обавља погребну делатност дужно је да за сахрањивање умрлих обезбеди рад
службе сваког дана, и то:
- од 1. маја до 30. септембра од 8,00 до 19,00 сати,
- од 1. октобра до 30. априла од 8,00 до 16,30 сати.
Члан 18.
По пријави за сахрањивање, Јавно предузеће одређује гробно место за сахрањивање и издаје потврду
члану породице, сроднику или другом лицу које је поднело пријаву за сахрањивање или лицу које сноси
трошкове сахрањивања.
Члан 19.
Трошкове сахрањивања сносе лица која су била дужна да умрлог за живота издржавају или да се старају о
његовом сахрањивању.
Ако не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање, трошкове сахрањивања сноси Oпштина на
чијој територији је умрли имао последње пребивалиште, а ако се не може утврдити последње пребивалиште
умрлог, трошкове сноси Oпштина на чијој територији је умрло сахрањено лице, односно на чијој територији су
пронађени посмртни остаци умрлог.
Општина која је обезбедила сахрањивање умрлог лица има право на накнаду трошкова од лица која су била
дужна да обезбеде сахрањивање, односно из заоставштине умрлог.
Члан 20.
Гробница, гробно место се може унапред резервисати на основу уговора и уз накнаду, независно од пријаве
сахрањивања.
За потребе своје породице могу се унапред резервисати највише два гробна места, за чланове уже
породице који имају пребивалиште на подручју општине.
Лица која немају пребивалиште на територији Oпштине могу вршити резервацију гробних места под
посебним условима и уз посебну накнаду.
Члан 21.
Јавно предузеће мора најкасније два часа по завршетку погребне свечаности, да затвори гробно место,
односно обликује гробну хумку, постави надгробна обележја и распореди донето цвеће и венце.
Члан 22.
Сахрањивање неидентификованих умрлих лица обавља се у року од 3 дана.
Сахрањивање лица из става 1. овог члана, извршиће се на основу акта надлежног органа, којим је утврђена
чињеница да је лице неидентификовано.
Члан 23.
Посмртни остаци сахрањених почивају у гробном месту у року одређеном законом.
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Члан 24.
У исто гробно место не може се извршити сахрањивање, ако од претходне сахране није протекао рок
утврђен Законом.
Члан 25.
На писмени захтев или уз писмену сагласност породице, сродника и других лица умрлог може се дозволити
ексхумација ради преноса посмртних остатака у други гроб или гробно место, на гробљу у граду, селу или ван
града или ван села, пре истека прописаног рока почивања.
Уз захтев за ексхумацију прилажу се потврда предузећа, коме је поверено уређивање и одржавање гробља,
о обезбеђењу гробног места и одобрење санитарног инспектора. Решење о ексхумацији издаје Општинска
управа Општине Пландиште.
Трошкове ексхумације и преноса посмртних остатака сносе лица из става 1. овог члана.
Члан 26.
Јавно предузеће коме је поверено обављање послова сахрањивања, дужно је да води евиденцију парцела
и гробних места, сахрањених лица са уписаним презименом, именом оца и именом сахрањеног, датумом и
местом рођења, датумом и местом смрти и датумом и местом сахране, бројем гробног места, подацима о лицу
које је сносило трошкове сахране и друге евиденције у вези са обављањем ове комуналне делатности.
V РЕД НА ГРОБЉУ
Члан 27.
На гробљу се мора одржавати ред и мир.
Јавно предузеће коме је поверено обављање ове комуналне делатности, прописује одржавање реда на
гробљу.
На видном месту, на улазу у гробље, истичу се одредбе о одржавању реда на гробљу.
Члан 28.
Гробље које је у употреби мора бити отворено сваког дана, и то у периоду од 1. априла до 30. септембра, од
7,00 до 19,00 сати, а у периоду од 1. октобра до 31. марта - од 7,00 до 17,00 сати.
Члан 29.
На гробљу је забрањено:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

улажење и задржавање ван времена када гробље није отворено за посетиоце,
приступ деци млађој од 10 година без пратње одраслог лица,
увођење животиња,
оштећење гробова, гробница и објеката који служе за одржавање и коришћење гробља,
нарушавање мира на гробљу,
вожење бицикала, мотора и другог моторног возила ако то није одобрено посебном дозволом Јавног
предузећа,
7. на стазама, путевима и зеленим површинама стварати нечистоћу, бацати увело цвеће и друге
предмете,
8. друге радње, чије забране пропише предузеће које обавља комуналну делатност.
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VI СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 30.
Средства за обављање комуналне делатности сахрањивања обезбеђују се из цене комуналне услуге коју
плаћају корисници услуга.
Средства за уређивање и одржавање гробља обезбеђују се из средстава Јавног предузећа, средстава
намењених за комунално опремање, резревације гробних места, накнаде за уређивање и одржавање гробља,
као и других извора у складу са законом.
Члан 31.
За сахрањивање и друге услуге, Јавно предузеће, утврђује цену услуге на основу елемената за образовање
цена комуналних услуга утврђених Законом о комуналним делатностима, уз сагласност надлежног органа
оснивача, у складу са Законом.
VII НАДЗОР
Члан 32.
Надзор над применом ове Oдлуке врши Општинска управа општине Пландиште.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Oдлуке врши комунални инспектор.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај ЈП „Полет“ Пландиште, које обавља
ову комуналну делатност ако:
1.
2.
3.
4.
5.

врши сахрањивање на месту и начин супротан условима прописаним законом, односно овом Одлуком,
не донесе акт о реду на гробљу и исти не истакне на видно место,
се не придржава прописаног радног времена гробља,
се не придржава радног времена о раду службе за сахрањивање,
не води евиденцију о гробовима, гробницама, споменицима и другим предметима на гробљу,
сахрањеним лицима, као и објектима који припадају гробљу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у ЈП „Полет“ Пландиште у износу од 10.000,00
динара.
Члан 34.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 казниће се за прекршај правно лице, ако приликом извођења радова
на гробљу и гробовима поступа супротно члану 11. ове Oдлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу, новчаном казном у износу
10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, новчаном казном у износу 50.000,00 динара.
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Члан 35.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које поступи противно
одредбама члана 9., 11. и 12. ове Одлуке.
Члан 36.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако поступа супротно члану 29.
ове Одлуке.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Јавно предузеће, коме се повери уређивање и одржавање гробља, дужно је да у року од три месеца од
дана ступања на снагу ове Oдлуке донесе Програм одржавања, као и акт о одржавању реда на гробљу, у
складу са одредбама ове Oдлуке.
Члан 38.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о сахрањивању и гробљима („Службени лист
општине Пландиште“, број 23/2014 ) и Одлука о измени одлуке о сахрањивању и гробљима („Службени лист
општине Пландиште“, број 11/2017).
Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Пландиште“.
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