На основу члана 21. Закона о сахрањивању и гробљима ( ''Сл. гласник СРС'', бр.
20/77) и члана 4. тачка 9 и 13. став 2. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник
РС'', бр. 16/97 и 42/98) и члана 40. и 84. Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице,
бр.19/08), Скупштина града Лознице на 9. седници одржаној дана 30. јуна 2009. године,
донела је
О Д Л У К У
О УРЕЂИВАЊУ, ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА
И САХРАЊИВАЊУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком прописују се услови и начин организовања послова на уређивању и
одржавању гробља, сахрањивању, одређивању и стављању гробља ван употребе као и
други услови везани за обављање погребних услуга на територији Града Лознице.
Уређивање, одржавање гробља и сахрањивање је комунална делатност од општег
интереса.
Члан 2.
Гробље је земљиште које је урбанистичким планом одређено за сахрањивање,
спада у групу комуналних објеката од посебног друштвеног интереса и не може бити
предмет јавног промета.
Гробље у употреби мора испуњавати услове прописане важећим законским
прописима.
Члан 3.
Приликом одређивања земљишта за гробље мора се посебно водити рачуна о
заштити изворишта за снабдевање водом, објеката за снабдевање водом за пиће,
геолошком саставу тла, као и санитарним и другим условима прописаним важећим
законским прописима за подизање гробља.
Члан 4.
Управљање гробљем, уређивање и одржавање гробља у граду Лозници и Бањи
Ковиљачи врши Јавно комунално предузеће ''Наш дом'' из Лознице односно Јавно
предузеће ''Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче'' из Бање Ковиљаче.
У осталим насељеним местима на подручју града Лознице о уређивању и
одржавању гробља старају се месне заједнице на чијим подручјима се налази гробље.
Обављање појединих послова из оквира ове комуналне делатности град Лозница
може поверити другом предузећу, односно предузетнику, уговором на основу јавног
конкурса, на време до пет година. Уколико то предузеће, односно предузетник преузме
обавезу улагања средстава у наведену делатност, период на који се поверавање врши
може трајати онолико колико траје период повраћаја уложених средстава, али не дуже од
25 година.
Предузеће које је основано за обављање комуналне делатности, друго предузеће,
односно предузетник коме се повере послови обављања комуналне делатности, дужни су
да се у свом раду у свему придржавају закона и одредаба ове Одлуке.
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II УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
Члан 5.
Уређивање и одржавање гробља у смислу ове Одлуке је опремање простора за
сахрањивање, уређивање, опремање и одржавање објеката и уређаја на гробљу који служе
за обављање погребних услуга (капеле, чуварске кућице, јавни WC-и, јавне чесме и сл.),
уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља и простора између гробних места,
одржавање зеленила, јавне расвете, чистоће и реда на гробљу, уклањање снега и леда
унутар гробља, као и обављање других послова који су у вези са уређивањем и
одржавањем гробља и одржавањем гробних места и надгробних обележја.
Уређивање и одржавање гробља врши се у складу са урбанистичким и санитарним
прописима као и програмом предузећа коме је поверено обављање ове комуналне
делатности.
Програм се доноси до краја календарске године за следећу годину.
Уређивање и одржавање гробних места врше закупци гробних места.
Предузеће, предузетник, односно месна заједница која управља гробљем дужно је
на захтев закупца гробног места да уређује и одржава гробна места, уз одговарајућу
накнаду.
Члан 6.
Предузеће, предузетник, односно месна заједница дужни су да по истеку рока од
40 дана од дана сахране уклоне са гроба положене венце и осушено цвеће.
Члан 7.
За коришћење гробних места (гробови и гробнице), за уређивање и одржавање
гробља плаћа се накнада, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

за закупљено гробно место,
за уређење гробног места – израда опсега,
за израду гробнице,
за одржавање гробља и гробног места,
за трошкове сахране.

Висина накнаде утврђује се на начин прописан Законом.
Члан 8.
Занатски и други радови на гробљу могу се обављати под следећим условима:
1. по претходној пријави и добијеном одобрењу предузећа, предузетника,
односно месне заједнице и Одељења за планирање и изградњу Градске
управе;
2. предузеће, предузетник, односно месна заједница могу у одређене дане и у
одређено доба године забранити извођење радова на гробљу ван радног
времена, у дане кад се не ради и у дане државних празника;
3. грађевински материјал (песак, шљунак, камен, цемент и др.) дозвољено је
држати на гробљу само за време које је неопходно за завршетак радова, а у
случају прекида радова, као и после завршених радова, извођач је дужан да
простор на коме су извођени радови без одлагања доведе у исправно стање;

2

4. за превоз материјала потребног за извођење занатских радова на гробљу
могу се користити само путеви и стазе које одреди предузеће, предузетник,
односно месна заједница;
5. ако се приликом извођења радова пронађу делови сандука, кости и сл,
радови се морају одмах обуставити и о томе без одлагања обавестити
предузеће, предузетник, односно месна заједница;
6. ако се приликом извођења радова нађу предмети од вредности, они се
морају без одлагања предати предузећу, предузетнику, односно месној
заједници;
Извођачу радова који се не придржава одредаба овог члана, предузеће, предузетник
односно месна заједница може забранити рад на гробљу.
Предузеће, предузетник, односно месна заједница може да уклони све додатне
предмете и засаде чије је постављање, односно сађење забрањено овом Одлуком, и то о
трошку корисника гробног места.
Члан 9.
Гробља - споменици културе, спомен-гробнице и споменици који су проглашени за
културно добро-споменике културе, уређују се и одржавају по одредбама Закона о
заштити споменика културе.
Евиденцију о споменицима културе из става 1. овог члана води надлежна
организација за заштиту споменика културе.
Члан 10.
Уређивање и одржавање гробља и гробова бораца врши се у складу са Законом о
уређивању и одржавању гробља бораца.
Гробља и спомен-обележја на гробовима бораца који су проглашени за споменике
културе уређују се и одржавају по одредбама Закона о заштити споменика културе.
III САХРАЊИВАЊЕ
а) Опште одредбе
Члан 11.
Под сахрањивањем, у смислу ове Одлуке, подразумева се укоп посмртних остатака
умрлог на гробљу које је у употреби и друге радње које се са тим циљем предузимају.
Члан 12.
Сахрањивање посмртних остатака на гробљу, врши се из просторија на гробљу у
којима се смештају и чувају посмртни остаци до сахране, у даљем тексту: (капела) или
преношењем посмртних остатака од куће умрлог до гробља на уобичајени начин.
Члан 13.
Сахрањивање се може вршити само на гробљу које је одређено одлуком донетом у
складу са законом.
Сахрањивање ван гробља (на приватним имањима и слично), није дозвољено.
Уколико је сахрањивање извршено ван гробља, надлежни орган Градске управе
надлежан за комуналне послове издаће одговарајући акт лицима која су сахрањивање
извршила да у одређеном року о свом трошку изврше ископавање и премештање
посмртних остатака умрлог на начин прописан ставом 1. овог члана.
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Члан 14.
Сахрањивање се врши у складу са одговарајућим санитарним прописима на начин
који одговара пијетету умрлог, достојанству места на коме он почива и уз поштовање
сродника умрлог и других особа која су била блиска са умрлим.

б) Пријављивање смртног случаја
Члан 15.
Лица која су дужна да изврше сахрањивање, односно најближи сродници умрлог
дужни су најкасније у року од 12 часова по утврђеној смрти, пријавити смртни случај
предузећу, предузетнику, односно месној заједници ради одређивања времена сахране,
преноса посмртних остатака до капеле на гробљу и вршења других услуга везаних за
сахрањивање.
Члан 16.
Предузеће, предузетник, односно месна заједница ће преузети посмртне остатке
умрлог, смести у капелу на гробљу и чувати их до сахране уколико то захтева лице које је
дужно да изврши сахрањивање.
Члан 17.
Уколико је смрт наступила у болници или у установи где је лице било смештено, а
у року од 24 часа се не јави лице које је по закону дужно да обезбеди сахрану, надлежна
служба болнице, односно установе социјалне заштите пријавиће смртни случај предузећу,
односно предузетнику ради преузимања и сахрањивања посмртних остатака.
Сахрањивање лица из претходног става овог члана врши се на градском гробљу у
граду Лозници.
Трошкове преноса и сахрањивања умрлих лица из става 1. овог члана сноси Град
Лозница.
Град Лозница има право на накнаду трошкова из става 3. овог члана од лица која су
била дужна да обезбеде сахрањивање, односно из заоставштине умрлог лица.
Члан 18.
Пренос посмртних остатака из места у место, врши се специјалним возилом или
средствима јавног саобраћаја под посебним условима.
За пренос посмртних остатака умрлог од заразних болести примењују се посебни
прописи.
Члан 19.
Ковчег са посмртним остацима умрлог може остати у капели до времена за
сахрану, с тим што то време не може бити дуже од 48 часова од пријема посмртних
остатака.
Ковчег са посмртним остацима може остати у кући умрлог до времена за сахрану, с
тим што то време не може бити дуже од 48 сати од момента утврђивања смрти.
Сахрањивање се може извршити најраније по истеку 24 часа од момента наступања
смрти.
в) Коришћење гробног места
Члан 20.
Покопавање посмртних остатака врши се у одређено гробно место на за то
предвиђеној парцели.
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Под гробним местом подразумева се гроб и гробница.
Умрли чланови једне породице сахрањују се по правилу један поред другог, ако
има слободних гробних места.
Гробна места могу бити одвојена (појединачна) и повезана (породична), али не
више од четири гробна места у једном опсегу.

Члан 21.
Гробно место из члана 20. ове Одлуке даје на коришћење предузеће, предузетник,
односно месна заједница.
Код прве сахране гроб и гробно место дају се на коришћење на време од 10 година,
а гробница на време од 50 година.
Члан 22.
Гробно место код прве сахране даје се на коришћење сродницима умрлог по
следећем редоследу: брачни друг умрлог, дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено),
родитељи умрлог.
У случају да нема лица из става 1. овог члана гробно место даје се на коришћење
лицу по следећем редоследу: остали сродници умрлог по крви у побочној линији до IV
степена сродства, брачни другови сродника наведених у овом ставу.
Изузетно, ако нема лица из ст. 1. и 2. овог члана, гробно место даје се на
коришћење лицу које обезбеди сахрањивање умрлог.
Члан 23.
Међусобна права и обавезе између лица коме се даје гробно место на коришћење (у
даљем тексту: корисник гробног места) и предузећа, предузетника, односно месне
заједнице уређују се писаним уговором који се закључује одмах, а најкасније у року од
шест месеци од дана сахрањивања умрлог.
Уговор из става 1. овог члана закључује се на одређено време, сагласно ставу 2.
члана 21. ове Одлуке.
Гробно место које је дато на коришћење не може се стављати у правни промет.
Члан 24.
Гробно место даје се на коришћење лицу по редоследу утврђеном у ст. 1. и 2. члана
22. ове Одлуке.
Ако има више лица истог степена сродства са умрлим, корисник гробног места је
лице које они споразумно, између себе, одреде. У супротном, предузеће, предузетник,
односно месна заједница ће одредити корисника гробног места.
Члан 25.
После прве сахране у исто гробно место могу се уз писмену сагласност корисника
гробног места сахранити лица из ст. 1. и 2. члана 22. ове Одлуке. У случају одсутности
корисника гробног места, сагласност дају лица по редоследу сродства из члана 22. ове
Одлуке.
Члан 26.
У случају смрти корисника гробног места, право коришћења гробног места
припада физичком лицу које је оглашено за његовог наследника.
Ако је више лица оглашено за наследнике, ова лица дужна су једног између себе да
одреде као заједничког пуномоћника и да примерак пуномоћја, овереног код суда, доставе
предузећу, предузетнику, односно месној заједници. У противном, то лице у складу са
одредбама Одлуке одредиће предузеће, предузетник, односно месна заједница а остала
лица евидентираће као сукориснике гробног места.
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Члан 27.
Посмртни остаци сахрањених лица почивају у гробном месту најмање 10 година од
дана сахрањивања (у даљем тексту: рок обавезног почивања).
У гроб за који није истекао рок обавезног почивања могу се сахрањивати само лица
из става 1. члана 22. ове Одлуке, уз писмену сагласност корисника гробног места.
Члан 28.
Корисник гробног места, породица, сродници и друга лица имају право да по
истеку рока обавезног почивања продуже рок почивања, под условом да се гробно место
уредно одржава и да је плаћена накнада, у складу са одредбама ове Одлуке, за протекло
време почивања.
Не може се продужити рок почивања за гробна места на гробљу или делу гробља,
која су стављена ван употребе.
Члан 29.
Посмртне остатке из гробова и гробница којима је истекао рок обавезног почивања,
а рок почивања није продужен, предузеће, предузетник, односно месна заједница преноси
у посебан заједнички гроб или гробницу о чему предузеће, предузетник, односно месна
заједница води посебну евиденцију и трајно чува податке о лицима чији су посмртни
остаци пренети.
Пре преноса посмртних остатака у смислу става 1. овог члана предузеће,
предузетник, односно месна заједница дужни су да писмено опомену корисника гробног
места да ће, уколико у року од 30 дана не плати накнаду из члана 28. ове Одлуке и на тај
начин продужи рок почивања, извршити пренос посмртних остатака у посебан заједнички
гроб или гробницу и одредити другог корисника тог гробног места, а надгробна обележја
и друге предмете уклонити без обавезе њиховог чувања.
У случају када се писмена опомена није могла уручити из било којих разлога,
предузеће, предузетник, односно месна заједница ће путем обавештења у средствима
јавног информисања позвати корисника гробног места да поступи у складу са одредбама
става 2. овог члана, указујући на последице пропуштања. Обавештење се објављује према
потреби и, по правилу, користи се за истовремено обавештавање већег броја корисника
гробних места.
Члан 30.
Изградња, односно реконструкција гробнице може се вршити уз претходно
прибављено одобрење надлежног органа Градске управе.
Члан 31.
Предузеће, предузетник, односно месна заједница дужни су да о сахрањивању воде
уредну евиденцију.
г) Ископавање и пренос посмртних остатака
Члан 32.
Одељење за планирање и изградњу Градске управе, на захтев заинтересованог лица
издаје одговарајући акт којим се одобрава ископавање посмрних остатака сахрањеног
ради преноса истих на друго гробље.
Уз захтев из предходног става мора се приложити.
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1. Решење о испуњености услова за вршење ексхумације посмртних остатака
Републичког санитарног инспектора,
2. Доказ о обезбеђењу места за сахрану на другом гробљу.
Члан 33.
Захтев за ископавање и пренос посмртних остатака сахрањеног могу поднети
сродници сахрањеног и друга заинтересована лица, а оправданост поднетог Захтева за
ископавање и пренос посмртних остатака цени орган надлежан за издавање одобрења.
Трошкове ископавања и преноса посмртних остатака сноси подносилац захтева.
Члан 34.
Посмртне остатке из гробова којима је истекао рок почивања, а није продужен рок
почивања, предузеће, предузетник, односно месна заједница може ископати и пренети у
други гроб или гробницу.
О намери ископавања посмртних остатака и њиховом преносу у смислу става 1.
овог члана, морају се писмено обавестити сродници сахрањених и позовати да у року од
30 дана од дана обавештења продуже рок почивања.
Уколико су сродници сахрањених непознати или се не може утврдити њихово
место пребивалишта, обавештење из претходног става објавиће се на уобичајени начин
средствима јавног информисања.
По истеку рока из става 2. овог члана посмртни остаци се могу ископати и пренети
у друго, за то одређено место, уклонити споменици, други гробни знакови и предмети
који се налазе на гробном месту о чему се води посебна евидениција.

IV УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПСЕГА ГРОБНИХ МЕСТА И
НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА
Члан 35.
Корисник гробног места дужан је да закупљено гробно место уреди изградњом
опсега.
Члан 36.
О облику надгробних споменика одлучују лица која их постављају, с тим да се
надгробни споменици по димензијама и начину израде уклапају у План уређења гробља.
Лица која постављају надгробне споменике потребно је да пре њихове уградње
прибаве сагласност предузећа, предузетника, односно месне заједнице да су надгробни
споменици израђени у складу са планом уређења гробља.
V ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ
Члан 37.
О одржавању реда на гробљу стара се предузеће, предузетник односно месне
заједнице.
Члан 38.
На гробљу је забрањено:
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1. наношење штете надгробним обележјима (споменицима и другим предметима на
гробним местима);
2. прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и
других засада;
3. гажење, прљање и скрнављење гробних места;
4. нарушавање мира на гробљу;
5. увођење животиња;
6. вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила ако то није одобрено
посебном дозволом предузећа, предузетника, односно месне заједнице и осим у
случају потребе везане за сахрану, задушнице и подушја;
7. на стазама, путевима и зеленим површинама стварати нечистоћу, бацати увело
цвеће и друге предмете;
8. исписивање непристојних натписа, слика или било каквих других погрдних и
увредљивих речи;
9. отварање гробова и гробница;
10. употребљавање објеката на гробљу противно сврси за коју су намењене;
11. сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и
другог растиња без дозволе предузећа, предузетника, односно месне заједнице;
12. држање грађевинског материјала у гробљима;
13. сахрањивање умрлог ван одобреног гробног места;
14. продавање било какве робе без одобрења предузећа, предузетника, односно месне
заједнице;
15. сваки поступак којим се скрнаве надгробни споменици, гробнице и гробља.
16. на гробљу је забрањено подизање и постављање обележја или других ознака које
нису у вези са сахрањеним лицима на гробљу.
17. забрањено је постављање обележја на гробницама, споменицима и споменобележјима који изгледом, знацима или натписом вређају патриотска, верска,
национална и друга осећања грађана.
Члан 39.
Одредбе ове Одлуке којима се прописује ред на гробљу предузеће, предузетник,
односно месна заједница дужни су да истакну на видном месту на улазу у гробље.
Уколико предузеће, предузетник, односно месна заједница уочи било који
прекршај из члана 38. ове Одлуке дужно је да упозори прекршиоца, а у случају
непоступања поднесе захтев комуналној инспекцији.
VI СТАВЉАЊЕ ГРОБЉА ИЛИ ДЕЛА ГРОБЉА ВАН УПОТРЕБЕ
Члан 40.
Гробље или део гробља се може ставити ван употребе (забранити сахрањивање)
из санитарних, урбанистичких и других оправданих разлога или ако на гробљу више нема
места за сахрањивање.
Одлуку о стављању гробља или дела гробља ван употребе доноси Скупштина града
Лознице на предлог предузећа, предузетника, односно месне заједнице.
Гробље стављено ван употребе или део таквог гробља може се користити за друге
намене према урбанистичком плану и у складу са законом по истеку рока почивања за сва
гробна места, или после извршеног преноса посмртних остатака из оних гробних места за
која још није истекао рок којим је продужено почивање посмртних остатака.
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VII СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 41.
Средства за обављање комуналне делатности сахрањивања обезбеђују се из цене
комуналне услуге коју плаћају непосредни корисници.
Средства за нова гробља и изградњу објеката за потребе гробља обезбеђују се у
буџету из накнаде за коришћење грађевинског земљишта, из средстава предузећа,
односно предузетника, накнаде за коришћење гробног места, као и других извора у складу
са законом.
Члан 42.
За сахрањивање и друге погребне услуге у вези са сахрањивањем (опремање
умрлих, превоз посмртних остатка, чување посмртних остатака до сахрањивања,
спровођење церемоније сахрањивања и др.), предузеће, предузетник, односно месна
заједница утврђује цену услуге у складу са Законом о комуналним делатностима, уз
сагласност оснивача.
Цена услуге из става 1. овог члана плаћа се и приликом ископавања посмртних
остатака.
Члан 43.
За закуп, коришћење, уређивање и одржавање објеката на гробљу, као и за
коришћење услуга на гробљу (одржавање путева и стаза, простора између гробних места,
зеленила, јавне расвете, чистоће и реда и др.), корисник гробног места плаћа накнаду.
Накнаду из става 1. овог члана, уз сагласност оснивача, утврђује предузеће,
предузетник, односно месна заједница.

VIII НАДЗОР
Члан 44.
О спровођењу ове Одлуке стараће се орган Градске управе надлежан за комуналне
послове.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке врши комунални
инспектор.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за
прекршај предузеће, односно предузетник ако не поступи по одредбама члана 5, 6, 13, 14,
16, 18, 23, 24, 27, 31, 37, 38, 39 ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 5.000,00
до 25.000,00 динара и одговорно лице у предузећу.
Члан 46.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се физичко
лице ако поступи супротно одредбама члана 8, 13, 15, 19, 23, 35, 38 ове Одлуке.
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X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Решавање имовинско-правних односа и прибављање земљишта за потребе
проширења градског гробља у граду Лозници врше надлежни органи Градске управе
Града Лознице.
Члан 48.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о сахрањивању и гробљима
(''Сл. лист општине Лозница'', бр.1/79, 11/83 и 8/01)
Члан 49.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
Града Лознице''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
Број: 06-10/09-9-6
30. јун 2009. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Јован Тодоровић, с.р
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