На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 129/07),
члана 1. Закона о сахрањивању и гробњима („ Службени гласник СРС", бр. 20/77, 24/85
i 6/89 i "Сл.гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др.закон, 120/2012 – одлука
Ус иi 84/2013 – одлука УС) , и члана 55. Статута општине Опово („Општински службени
гласник“ бр. 18/12), Скупштина општине Опово на седници одржаној дана
29.04.2014.године, доноси:

Одлуку о сахрањивању и гробљима
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин вршење погребне делатности,
одређиваље и ставњаље ван употребе гробља, услови и начин
сахрањивања умрлих, обавеза уређења и одржавања, начин
плаћања погребних услуга и друге радње које се подразумевају у
вези са сахрањивањем.
Члан 2.
Под погребном делчатношћу, у смислу ове Одлуке подразумева се:
- одобравање покопавања посмртних остатака умрлих на
одређеном гробљу;
- давање гробног места на коришћење;
- превоз и пренос посмртних остатака до сахрањивања;
- покопавање посмртних остатака;
- одређивање времена сахране;
- друге радње које се односе на сахрањиваље.
Под одређивањем и уређењем гробља у смислу ове одлуке
подразумева се:
- одређивање земљишта за сахрањивање и објекта и уређаја на
том земљишту;
- старање о уређењу гробља сагласно урбанистичким
плановима и условима прописаним овом одлуком.
Под одржавањем гробља у смислу ове Одлуке подразумева се:
- одржавање објеката на гробљу који служе за обављање
погребне делатности;
- одржаваље стаза, зеленила и др. објеката на гробњу;
- одржавање чистоће и реда на гробљу.
Члан 3.

Послове погребне делатности ,управљања, уређења и одржавања
гробља у насељеним местима општине Опово обавља Јавно
предузеће „Младост“ Опово ( удаљем тексту: ЈП)

I ГРОБЉА
Члан 4.
Гробљем се сматра земљиште на коме се врши сахрањивање
умрлих, као и сви објекти и уређаји који се налазе на том земљишту,
а служе за сахрањивање и коришћење гробља.
Одлуку о проглашавању за гробље, земљишта одређеног
просторним планом за ту намену, доноси Скупштина општине.
Гробња постоје у свим насењеним местима општине Опово и то
у:Опову, Сакулама, Сефкерину и Баранди.
Члан 5.
Гробље или део гробља може се ставити ван употребе.
Одлуку о стављању ван употребе гробља или дела гробља доноси
Скупштина општине.
Одељење за имовинско–правне, стамбене послове, урбанизам и
грађевинарство може одредити да се за одређено време не може
вршити сахрањивање на гробљу или делу гробља ако утврди да за
то нема више места.
Члан 6.
Гробља у смислу ове Одлуке су сва постојећа гробља на територији
општине Опову, која нису стаљена ван употребе.
Члан 7.
Приликом формирања нових гробних места ,гробља се уређују
тако да има довоњуно слободних површина за прилаз гробним
местима, као и за објекте који служе за чување посмртних остатака.
Гробња треба да буду снабдевена пијаћом водом (чесме).
Простор намењен за сахрањивање дели се на парцеле унутар којих
се налазе гробна места.Парцеле морају бити нумерисана.
Члан 8.

На гробљу је забрањено:
- Вређаље успомена на преминуле
- Вређаље осећања његових сродника, супружника и др.
блиских лица
- Вређање обреда везаних за сахрањивање;
- Повреда тела умрлог;
- Промет телом и деловима тела умрлог;
- Трговина и отуђељње предмета везаних за сахрањивање и
верске обреде;
- Оштећење и неовлашћено уклањање предмета са гробних
места, односно гробница без одобрења ЈП ( надгробни
споменици, венци и сл.)
- Оштећење и уклањање објеката инфраструктуре на гробљу и
за потребе гробња( клупе , чесме и сл.);
- Оштећење засада;
- Увођење животиња у гробње;
- Исписивање знакова, натписа, реклама и сл. Без дозволе ЈП-а.;
- Стварање буке на гробњу која није примерена намени гробња
или омета овављање обреда, омета посетиоце и сл.;
- Вршење грађевинских и других радова, постављање објеката и
предмета без добијене сагласности ЈП-а;
- Улазак у гробње превозним средствима без добијене
сагласности ЈП-а;
- Сахрањивање без добијене сагласности ЈП-а.
Члан 9.
На гробљу се могу формирати парцеле за сахрањивање заслужних
лица.
Одлуку о формирању таквих парцела доноси Скупштина општине.
Која ће се лица сахрањивати на парцелама из става1. овог члана
доноси Комисија коју именује Скупштина општине.
О уређењу и одржавању гробова и гробница заслужних лица стара
се ЈП и о истим се води посеба евиденција.

II С А Х Р А Њ И В А Њ Е

Члан 10.

Сахрањивање се може ивршити после утврђивања смрти на начин
одређен посебним прописима а у скалду са законом и овом Одлуком.
Члан 11.
Сахрањивање се врши на гробљу које је у редовној употреби и то у
дрвеним или металним сандуцима.
Уколико правила религије то захтевају може се одобрити и
сахрањивање без ковчега, уз добијену сагласност Одељење за
имовинско–правне, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство
.
У случају из става 2. овога члана тело преминулог мора бити
одевено или увијено у тканину.
Уколико је смрт наступила услед епидемије заразне болести
сахрањивање се мора извршити на начин који одреди надлежни
санитарни или здравствени орган.
Сагласност за покопавање у одређено гробље и гробно место које се
даје на коришћење, издаје ЈП. Гробним местом се подразумева гроб
и гробница.
Сагласност из става 2. овога члана издаје се на основу захтева лица
које има право и обавезу да сахрани преминулог уз који се прилаже:
- извод из матичне књиге умрлих;потврда о смрти или
смртовница са податком о узроку смрти;
- потврда о извршеној уплати за закуп гробног места, односно
гробнице у којој се врши сахрањивање на период од 10
година.
Поступак издавања сагласности је хитан.
Члан 12.
Преминула лица сахрањују се на гробље према месту свога
последњег пребивалишта или боравишта.
Лица који нису имали последње пребивалиште или боравиште на
територији општине Опово, а преминула су на територији општине
Опово, сахрањују се према месту свог последњег пребивалишта или
боравишта.
Сагласност за сахрањивање преминулог чије последње
пребивалиште, односно боравиште није било на територији општине
Опово, ЈП може издати само уколико је преминули за живота

писмено изразио такву жељу и уколико на гробљу постоји могућност
обезбеђења новог гробног места или уколико постоји закупљено
гробно место и ако је за ту намену плаћена прописана новчана
накнада према важећем ценовнику ЈП.
Члан 13.
Време сахране одређује ЈП у споразуму са родбином преминулог, а
у скалу са санитарним условима.
Да би се на време могао припремити гробно место или гробница,
сахрана се мора пријавити најмање 12 сати раније.
Члан 14.
Схрањивање се врши из мртвачнице( капеле) на гробљу. Правилник
о раду мртвачнице Доноси ЈП.
У насељеним местима у којима нема мртвачнице сахрањивање се
врши из куће.
Посмртни остатци могу се, са одобрењем верске заједнице, чувати и
у црквама, капелама и другим објектима који су намењени за
вршење верскох обреда до сахране.
Члан 15.
Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде његови сродници,
односно лица која би према важећим прописима била дожна да га
издржавају, односно да се о њему старају или друга физичка или
правна лица која преузму обавез да обезбеде сахрањивање,
односно која су дужна да се о томе старају.
Ако не постоји лице из става 1. овога члана, или ако лица која су
дужна да изврше сахрањивање то одбију или нису у могућности да
сахрањивање обезбеде, сахрањивање ће извршити ЈП у месту у
коме је лице умрло, односно у месту где су посмртни остатци
нађени.
У случају из става 2. овога члана пријављивање сахране,
утврђивање идентитета умрлог и упис у матичну књигу умрлих врши
Одељење за имовинско–правне, стамбене послове, урбанизам и
грађевинарство.
Члан 16.
Трошкове сахрањивања сносе лица која су била дужна да умрлог за
живота издржавају или се старају о његовом сахрањивању.

Ако не постоји лица која су дужна да обезбеде сахрањивање ( члан
15) трошкове сахрањивања сноси општина, ако је преминуло лице
имало последње пребивалиште или боравиште на територији
општине Опово.
Општина сноси и трошкове сахрањивања у случају да се не може
утврдти последње пребивалиште или боравиште преминулог, а лице
је преминуло или су нађени посмртни остатци на територији
општине Опово.
Општина Опово има право на накнаду трошкова од лица кој су била
дужна да обезбеде сахрањивање, односно из заоставштине умрлог.
Члан 17.
Права и обавезе лица које је извршило сахрањивање ( У даљем
тњксту: корисник гробног места)и ЈП уређују се актом ЈП-а а у
складу са одредбама ове Одлуке.
Члан 18.
Корисник гробног места нема право да коришћење гробног места
пренесе да друго лице.
У случају смрти корисника гробног места, право коришћењ гробног
места припада лицу које је оглашено за његовог наследника. ЈП је
дужно да ова питања уреди својим актом.
Члан 19.
Посмртни остатци преминулог морају да почивају у гробном месту
најмање 10 година од дана сахрањивања ( рок обавезног
почивања).
Корисник гробног места има право да по истеку рока обавезног
почивања продужи рок почивања под условом да се гробно место
уредно одржава и да је плаћена накнада за протекло време
почивања.
ЈП може одобрити и другом лицу да под условима из става 2. овога
члана продужи рок почивања
Рок продужења почивања посмртних остатака у гробу износи 10
година, а у гробници од 10-50 година.
Не може се продужити рок почивања за гробна места на гробњу или
делу гробља која су стављена ван употребе.
Члан 20.

Посмртне остатке из гробова односно гхробница за које се не плаћа
уредна накнад, а истекао је рок почивања, ЈП може пренети у
посебан заједнички гроб или гробницу ако за то постоје услови на
гробљу, у противном извршиће се прекопавање гробног места.
У колико се не плаћа уредна накнада за гробно место, а истекао је
рок почивања, надгробне споменике и друге предмете из ових
гробних места ЈП ће уклонити и о томе обавестити законске
наследнике лица које је на том месту сахрањено и одреди им рок у
коме су дужани да преузму наведене предмете. Овај рок не може
бити краћи од 30 дана.
Уколико је сахрањено лице без наследника или је њихова адрса
непозната, ЈП ће поступити у складу са одредбом става 1. овога
члана.
Ако се корисник не јави у остављеном року ЈП је дужно да
надгробни споменуик чува најмање 6 месеци по његовом уклањању.
После истека овога рока Јп може продати надгробни споменик путем
јавне лицитације, а средства добијена продајом дужан је да
депонује код надлежног суда.

III Е К С Х У М А Ц И Ј А
Члан 21.
Икопавање посмртних остатака покојника –ексхумација може бити
редовна и вандена и може се извршити мамо по добијеној
сагласности Одељење за имовинско–правне, стамбене послове,
урбанизам и грађевинарство
, надлежног органа за послове
санитарне инспекције и ЈП-а.
Члан 22.
Редовна ексхумација се врши после истека рока обавезног почивања
посмртних остатака од 10 година, уколико се не продужи закуп
гробног места.
Ванредна ексхумација се може вршити само на основу акта
надлежног државног органа или на захтев корисника гробног места
уз прибављене сагласности из члана 21. ове Одлуке.
Члан 23.

Сва друга права и обавезе везане за ископавање посмртних
остатака покојника биће регулисана посебним актом ЈП, а у складу
са одредбама ове Одлуке.

IV У Р Е Ђ Е Њ Е И О Д Р Ж А В А Њ Е Г Р О Б Љ А
Члан 24.
О уређењу и одржавању гробља стара се Јавно предузеће
„Младост“.
Гробље се мора оградити прикладном оградом и уредно одржавати.
О уређењу и одржавању гробних места старају се корисници
гробних места.У колико корисник гробног места не одржава гроб
или гробницу ЈП ће извршити потребно уређење и одржавање и
трошкове истог наплатити од корисника гробног места.
Корисник гробног места може уређење и одржавање гробног места
поверити ЈП-а, уз плаћање одговарајуће накнаде прописане
посебним актом ЈП-а.
Венци са гробног места морају се уклонити у року од 50 дана од
дана сахрањивања, у противним уклониће их ЈП о трошку корисника
гробног места.
Члан 25.
Изградња односно реконструкција гробница или другог спомен
обележја, као и подизање, поправка или уклањање споменика и
других предмета на гробном месту може се вршити по прибављеном
одобрењу ЈП-а.
Лице које тражи одобрење за изграднју дужно је поднети: скицу
објекта, односно споменика и потврду да је обезбеђено коришћење
гробног места.
ЈП је дужно да изда одобрење за извођење наведених радова који
су неопходни за за уређење и одржавање гробних места сем у
случају када је то у супротности са прописима о руеђењу и
одржавању гробља.
Сва друга питања везана за извођење радова из овога члана биће
регулисана посебним актом ЈП-а.
Члан 26.

На гробним местима је дозвољено садити траву , цвеће и украсно
шибље ниског раста уколико то није противно важећим прописима.
Високо растеће дрвеће не може се садити на гробним местима.
Члан 27.
Задржавање на гробљу дозвољено је лети од 6 до 20 часова , а зими
од 7 доп17 часова, изузев сродника преминулог којим се налазе у
мртвачници(капели).
Деца старости до 10 година имају приступ гробљу само уз пратњу
пунолетних особа или на основу одубрења ЈП-а.

V НАЧИН ПЛАЋАЊА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
Члан 28.
За коришћење гробног места, објеката на гробљу и услуга за
сахрањивање и ископавање посмртних остатака плаћа се накнада.
а најмање 10 година.
Висину накнаде утврђује ЈП по добијаној сагласности Општинског
већа општине Опово.
Накнада за коришћење гробног места одређује се на годишњем
нивоу и плаћа се унапред за све време коришћења гробног места.
VI Е В И Д Е Н Ц И Ј А
Члан 29.
Јавно предузеће „Младост“ је дужно да формира и води посебну
архиву за документацију и евиденцију о свим важним околностима
везаним за гробља, сахрањивање, изградњу објеката на гробљима,
корисницима гробних места, одржавању гробља, ексхумацијама и
сл.
Евиденције и документација из става 1. овога члана се чувају трају у
ЈП –у.
ЈП ће својим посебним актом ближе уредити начин и услове за
формирање и вођење евиденција и архиове из става 1. овога члана.

VII К А З Н Е Н Е О Д Р Е Д Б Е

Члан 30
Новчаном казном од 25.000 до 1 000.000 динара казниће се за
прекршај JП ако се не стара о уређењу и одржавању гробља
(Чл.24.)
За радње из претходног става казниће се и одговорно лице у ЈП-у,
новчаном казном у износу од 2.500 до 75.000 динара (члан 24.)
Новчаном казном од 25.000 до 1 000.000 динара казниће се за
прекршај JП ако се не води прописане евиденције (Чл.29.)
За радње из претходног става казниће се и одговорно лице у ЈП-у,
новчаном казном у износу од 2.500 до 75.000 динара (члан 29.)
За радње из претходног става казниће се и одговорно лице у ЈП-у,
новчаном казном у износу од 2.500 до 75.000 динара (члан 27.)
Члан 31.
Новчаном казном од 25 000 до 1 000.000 динара казниће се за
прекршај правно лице ако поступа супротно члану 8, члану 25,
члану 26. ове Одлуке
Новчаном казном од 2 500 до 75.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако поступа супротно члану 8, члану 25, члану 26. и
члан 27. став 2. ове Одлуке.

VIII П Р Е Л А З Н Е И З А В Р Ш Н Е О Д Р Е Д Б Е
Члан 32.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
сахрањивању и гробљима ("Општински службени лист", број 04/81).
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Општинском службеном листу".
РЕПУБЛИКА СЕРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО
Број:011-9/14
Датум:29.04.2014.г

ОПОВО
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган М. Угринов,
дипл.ецц.
дипл.инж. екологије

