На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број
88/11), члана 1. и 21. Закона о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник СРС", бр. 20/77,
24/85 и 6/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05-др. закон и 120/12-одлука
УС) и члана 37. став 1. тачка 6.Статута општине Инђија-пречишћен текст ("Службени лист
општине Инђија ", број 9/13),
Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 14.фебруара 2014.године, донела је

ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА
И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се начин и услови обављања комуналне делатности управљања
гробљима и погребне услуге на територији општине Инђија, права и обавезе јавног комуналног
предузећа које обавља комуналну делатност управљања гробљима и погребне услуге, права и
обавезе корисника, односно закупца гробног места и извођача занатских радова на гробљима,
начин финансирања и вршења надзора над обављањем комуналне делатности управљања
гробљима и погребне услуге.
Члан 2.
Управљање гробљима и погребне услуге у смислу ове одлуке су: одржавање гробља и објеката
који се налазе у оквиру гробља, сахрањивање, одржавање пасивних гробаља, односно гробаља ван
употребе и спомен обележја, преузимање и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти и
смештај у мртвачницу односно капелу.
Уређивање и одржавање гробља, у смислу ове одлуке, обухвата: изградњу и одржавање гробних
поља и парцела унутар којих се налазе гробна места, изградњу и одржавање саобраћајних
површина, изградњу и одржавање инсталација, објеката и уређаја, подизање и одржавање
зеленила, одржавање чистоће, уклањање снега и леда, одржавање реда на гробљима, као и друге
послове који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља и пружањем погребних услуга.
Члан 3.
Гробље је земљиште које је одговарајућим планским актом или посебном одлуком
Скупштине општине, одређено за сахрањивање умрлих.
На територији општине Инђија, гробља у смислу ове одлуке су:
1. гробља у Инђији ( Гробље 1, Гробље 2 и Гробље 3.),
2. гробље у Бешки,
3. гробље у Новим Карловцима,
4. гробље у Новом Сланкамену,
5. гробље у Крчедину,
6. гробља у Марадику (Православно, Католичко и Калвинско)
7. гробље у Чортановцима,
8. гробље у Љукову,
9. гробље у Јарковцима,
10. гробља у Старом Сланкамену (Православно и Католичко),

11. гробље у Сланкаменачким Виноградима.
Члан 4.
Послове из члана 2. ове одлуке ,обавља Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Инђија , које је
основано за обављање ове комуналне делатности( у даљем тексту: Предузеће).
Члан 5.
Гробље или део гробља, може се у складу са законом, ставити ван употребе на основу одлуке
Скупштине општине.
Гробље стављено ван употребе или део таквог гробља, може се користити за друге намене
сагласно планском акту и условима прописаним истим, 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.

II УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉA
Члан 6.
Уређивање и одржавање гробља из члана 3. ове одлуке, Предузеће обавља у складу са
програмом инвестиционог и текућег одржавања гробља, који садржи врсту, обим и динамику
радова као и висину средстава потребних за њихову реализацију.
Спомен гробови, спомен гробнице и споменици, који су утврђени за културно добро споменике културе, уређују се и одржавају на начин утврђен прописима којима се уређују
културна добра.
Члан 7.
Гробља се уређују и одржавају у складу са пројектом гробља и програмом из члана 6. став 1.
ове одлуке.
Планским документом и пројектом гробља, одређују се гробна поља и парцеле унутар којих се
налази гробно место.
Гробно поље, парцела и гробно место обележавају се бројевима.
Под гробним местом, у смислу ове одлуке, подразумева се гроб, гробница и уређена парцела са
опсегом.
Члан 8.
Гробно место не може да буде предмет правног промета.
Закупац гробнице и уређене парцеле са опсегом, исту може да врати искључиво Предузећу.
У случају из става 2. овог члана, Предузеће је у обавези да закупцу исплати одговарајућу
накнаду.

1. Услови и начин давања на коришћење гробног места, и одржавање реда на гробљима
Члан 9.
Приликом пријаве сахране Предузеће одређује гробно место.
Гроб се даје на коришћење сродницима умрлог по следећем редоследу: супружник умрлог, дете
умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог.

У случају да нема лица из става 2. овог члана, гроб се даје на коришћење лицу по редоследу
сродства са умрлим, по крви у побочној линији до четвртог степена сродства и њиховим
супружницима.
Изузетно, ако нема лица из ст. 2. и 3. овог члана, гроб се даје на коришћење лицу које обезбеди
сахрањивање посмртних остатака умрлог.
Члан 10.
У случају смрти корисника гробног места, право коришћења гробног места припада лицу које
је оглашено за његовог наследника.
Ако је више лица оглашено за наследнике, иста су дужна да писаним споразумом, једног
између себе одреде за корисника гробног места и да један примерак споразума, овереног код
надлежног органа или потписаног пред овлашћеним лицем Предузећа, доставе истом, а у
противном Предузеће ће једног од њих одредити за корисника гробног места, а остала лица
евидентираће као сукориснике гробног места.
У случају да се оставински поступак неоконча у року од годину дана од смрти корисника, лица
по редоследу сродста из члана 9. ове одлуке, дужна су да поступе на начин прописан ставом 2.
овог члана, а у противном Предузеће ће једног од њих одредити за корисника гробног места, а
остала лица евидентираће као сукориснике гробног места.
Члан 11.
Гроб се даје на коришћење искључиво у случају смрти, односно подношења пријаве
сахрањивања.
Међусобна права и обавезе између лица из члана 9. ове одлуке, коме се даје гроб на коришћење
и Предузећа, уређују се уговором који се закључује одмах, а најкасније у року од 30 дана од дана
сахрањивања.
Уговором из става 2. овог члана утврђује се: накнада за коришћење и одржавање гробља,
услови одржавања гроба, обавезан рок почивања, рок у коме се даје на коришћење гроб, истек
рока почивања, продужење рока почивања, начин и услови за ексхумацију, услови преноса
посмртних остатака умрлог, као и коришћење гроба који је утврђен за културно добро.
Члан 12.
Уређена парцела са опсегом и гробница могу се закупити за живота, независно од чињенице
смрти, односно пријаве сахрањивања.
Закуп уређене парцеле са опсегом и гробнице из става 1. овог члана, уређују се уговором о
закупу којим се регулишу: период закупа, закупнина, накнада за коришћење и одржавање гробља,
као и продужење периода закупа.
Члан 13.
Гроб се даје на коришћење на време од најмање 10 година.
Уређена парцела са опсегом даје се у закуп до прве сахране, а након прве сахране, даје се на
коришћење на време од најмање 10 година.
Гробница се даје на коришћење, на време од најмање 50 година.
Члан 14.
Лица из члана 9. ове одлуке, имају право да, по истеку рокова из члана13. ове одлуке, продуже
рок почивања под условима утврђеним овом одлуком.

Члан 15.
Предузеће је дужно да 30 дана пре истека рока обавезног почивања и рока којим је продужено
почивање, писаним путем обавести корисника гробног места, о праву да продужи рок почивања.
Ако у року од шест месеци, од пријема обавештења из става 1. овог члана, корисник не
продужи рок почивања, односно у писаној форми изјави да не жели да продужи рок почивања, а
гробно место нема карактер спомен гробног места, Предузеће може посмртне остатке пренети у
осаријум,а то гробно место дати на коришћење другом лицу.
Осаријум је заједничка гробница у коју се похрањују посмртни остаци умрлих у случајевима из
става 2. овог члана.
Предузеће је дужно да надгробне споменике и друга обележја са гробова из којих су посмртни
остаци пренети у осаријум, пренесе на за то одређене место и чува две године, а након истека тог
рока, Предузеће може располагати са истим.
Члан 16.
Предузеће је дужно да обезбеди ред, мир и чистоћу на гробљима из члана 3. ове одлуке.
Члан 17.
Гробља из члана 3. ове одлуке , отворена су за посетиоце сваког дана у периоду и то:
- од 1. априла до 31. октобра (у даљем тексту: летњи период) у времену од 06,00 до 20,00
часова,
- од 01.новембра до 31. марта (у даљем тексту: зимски период) у времену од 07,00 до 17,00
часова.
Члан 18.
Предузеће пружа погребне услуге током целе године.
Сахране се обављају сваког дана осим недеље.
На гробљима која немају мртвачницу, сахране се могу обављати и недељом.
Сахрањивање се обавља у летњем периоду од 12,00-18,00 часова, а у зимском периоду од 12,0016,00 часова.
Члан 19.
Посетиоци гробља, запослени на гробљу, извођачи занатских радова, као и остала лица која
се затекну на гробљу морају се понашати на начин којим се одржава ред, мир и чистоћа.
Члан 20.
На посебан захтев породице, сродника умрлог и других лица, Предузеће може да одобри да се
у знак сећања на умрлог засади спомен дрво или постави неко друго обележје (нпр. клупа), на
месту које одреди Предузеће, у складу са Пројектом гробља.

2. Сахрањивање
Члан 21.
Под сахрањивањем подразумева се укоп посмртних остатака умрлог као и друге радње које се
у том циљу предузимају.

Члан 22.
Здравствене установе и установе социјалне заштите (у даљем тексту: установе) дужне су да
пријаве Предузећу сваки случај смрти лица у установама, која су имала пребивалиште на
територији општине Инђија.
По утврђеној смрти, посмртне остатке умрлог у устанвама, као и ван установа, Предузеће
преузима, превози и смешта у мртвачницу.
Преузимање и превоз посмртних остатака умрлог, од места смрти до мртвачнице на гробљу
односно капеле, поред Предузећа, може да обавља и привредно друштво и предузетник ,који је
регистрован за обављање ове услуге и испуњава услове у складу са законом и овом одлуком.
На гробљима која имају мртвачницу, посмртни остаци умрлог до сахране се чувају у тој
просторији.
Под мртвачницом у смислу ове одлуке, сматра се посебна просторија са расхладним уређајима
у којој се посмртни остаци умрлог чувају до сахране.
Члан 23.
Ако се сахрана обавља на гробљима у Инђији, посмртни остаци се превозе и смештају у
мртвачницу, два сата по утврђеној смрти, а један сат пре времене одређеног са сахрану ,
смештају се у капелу на гробљу.
Члан 24.
Ако се сахрана обавља на гробљима у другим насељеним местима која имају капелу, посмртни
остаци умрлог се, најкасније један сат пре времена одређеног за сахрану, превозе и смештају у
капелу.
Члан 25.
На гробљима, у насељеним местима, где нису изграђене мртвачнице односно капеле, посмртни
остаци умрлог се чувају на месту које одреди породица, сродници умрлог и друга лица, а
сахрањивање се обавља према месним обичајима.
Члан 26.
Лица која су дужна да изврше сахрањивање,односно најближи сродници умрлог, дужни су
најкасније 12 сати по наступању смрти, пријавити смртни случај Предузећу, ради одређивања
времена сахране и вршења других услуга везаних за сахрањивање.
На основу потврде о смрти или извода из матичне књиге умрлих, Предузеће издаје одобрење за
сахрањивање и одређује дан и сат сахране у договору са лицем које је пријавило сахрану.
У одобрењу из става 2. овог члана уписују се следећи подаци:
- име и презиме умрлог лица, датум рођења и датум смрти,
-назив гробља и време сахране,
-гробно поље, број парцеле и гробно место.
Члан 27.
Приликом сахрањивања може се организовати погребна свечаност.
Погребну свечаност организује породицa, сродник умрлог и другa лица, при чему се у погледу
врсте и обима свечаности уважава воља умрлог.
Опроштај од умрлог може се обавити по верским обичајима или уз учешће оркестра, хора
рецитатора, говорника и друге пригодне садржаје који изражавају жељу умрлог, породице,
сродника умрлог и других лица и одговарају личности умрлог и пијетету чина сахрањивања.

Члан 28.
Део погребне свечаности може се извршити поред гробног места.
Најкасније пола сата по завршетку погребне свечаности Предузеће мора да затвори гробно
место, односно обликује гробну хумку, постави надгробна обележја - дрвене симболе (крст, табла,
пирамида и сл.) и распореди цвеће и венце.
У току погребне свечаности, Предузеће је дужно, да венце и цвеће превезе односно допреми од
капеле до гробног места.
Члан 29.
Запослени у Предузећу који учествују у сахрањивању, морају носити пригодну свечану-радну
униформу.
Члан 30.
Сахрањивање посмртних остатака неидентификованог лица, обавља Предузеће у року од 24
сата од момента смештаја умрлог у мртвачницу.
Сахрањивање лица из става 1. овог члана, врши се на основу акта надлежног органа којим је
утврђена чињеница да је лице неидентификовано.
Члан 31.
Ексхумација је ископавање посмртних остатака из гроба или гробнице, која се врши у складу са
законом.
Посмртни остаци умрлог могу се ископати и пренети на друго гробље, на захтев породице,
сродника умрлог и других лица која за то имају интерес, по претходно прибављеном одобрењу
Општинске управе-Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне
средине и одобрењу санитарне инспекције, ако је на другом гробљу обезбеђено гробно место за
сахрану.
Трошкове ексхумације и преноса посмртних остатака умрлог, сносе лица из става 1. овог члана.
Ако се на основу одлуке надлежног органа, врши ископавање и пренос посмртних остатака пре
истека рока којим је продужено почивање посмртних остатака, трошкове ископавања и преноса
посмртних остатака, гробних знакова,споменика и других предмета са тих гробних места, сноси
орган који је донео одлуку.

3. Права и

о обавезе Предузећа и корисника односно закупаца гробног места

Члан 32.
Изградња гробница и уређених парцела са опсегом, подизање надгробног споменика и других
спомен обележја на гробљима, врши се у складу са условима прописаним овом одлуком и
пројектом гробља.
Члан 33.
За изградњу, преправку и уклањање споменика и других спомен обележја на гробним
местима, потребно је писмено одобрење Предузећа.
Писмено одобрење Предузећа, потребно је и за постављање других додатних предмета на
гробном месту.
Захтев за издавање одобрења из става 1. и 2. овог члана, подноси Предузећу корисник гробног
места, односно закупац гробнице и уређене парцеле са опсегом.
Уз захтев се прилаже:

-

нацрт-скица надгробног споменика, односно других радова за које се тражи одобрење,
доказ о праву коришћења гробног места односно закупа гробнице и уређене парцеле са
опсегом,
- доказ да је извођач радова регистрован за обављање те делатности,
- доказ да су измирене све обавезе према Предузећу.
Предузеће је дужно да без одлагања обавести комуналног инспектора о извођењу радова без
одобрења из става 1. овог члана.
Члан 34.
Изградњу гробница и уређених парцела са опсегом и њихово опремање на гробљима из члана
3. ове одлуке, искључиво обавља Предузеће.
Гробнице се могу градити за два, четири и шест гробних места, са следећим спољним
димензијама:
1. за два гробна места, 300cm x 150cm,
2. за четири гробна места, 300cm x240cm,
3. за шест гробних места, 300cm x 300cm.
Члан 35.
Гробна рака се копа најмање на дубини од 1,80cm.
Висина надгробног споменика на гробу и гробници може бити највише 1,70cm од нивоа терена,
а уколико се поставља само спомен плоча, иста може бити у димензијама 0,70cm x 0,60cm.
Члан 36.
После прве сахране, у исти гроб уз писмену сагласност корисника, могу се сахранити лица из
члана 9. ове одлуке, ако је од претходне сахране протекао рок од најмање 10 година.
Сахрањивање у исти гроб, може се одобрити и пре истека рока из става 1. овог члана, ако је
претходно сахрањивање извршено на дубини гроба од 2,5 м.
Члан 37.
Уколико се сахрана посмртних остатака обавља на гробном месту на коме постоји надгробна
плоча или спомен обележје, иста се може обавити тек када каменорезац помери постојећу
надгробну плочу или спомен обележје, а4 о трошку корисника односно закупца гробног места.
Члан 38.
Надгробни споменик и спомен обележје, својим изгледом не смеју да нарушавају изглед и
функционалност гробља.
Забрањено је постављање обележја на споменицима, спомен обележјима и гробницама, који
изгледом, знацима или натписом , вређају верска, национална, расна и друга осећања грађана.
Члан 39.
О одржавању гробних места , надгробних споменика и обележја на гробним местима старају се
корисници односно закупци гробних места.
Лица из става 1. овог члана могу уређивање и одржавање гробних места поверити Предузећу, уз
одговарајућу накнаду.
Члан 40.
Уколико се споменик оштети или му прети опасност од рушења, Предузеће је дужно позвати
корисника односно закупца гробног места, да у остављеном року изврши поправке и отклони

опасност од рушења, а у противном Предузеће ће поправке извршити путем другог лица на терет
корисника односно закупца, гробног места.
Уколико је корисник непознат или није у могућности да изврши поправку, Предузеће ће
споменик уклонити, и исти чувати две године у ком року корисник односно закупац гробног
места , може преузети споменик након измирења свих трошкова Предузећу.
По истеку рока из става 2. овог члана, Предузеће може располагати са уклоњеним
спомеником.
Члан 41.
Радови на текућем одржавању надгробних споменика и других спомен обележја могу се
изводити без посебног одобрења.
Под одржавањем, у смислу става 1. овог члана, подразумева се бојење слова, замена дрвених
симбола (крст, табла, пирамида и сл.).
Члан 42.
На споменицима културе и спомен гробним местима, радови на подизању и одржавању
надгробних споменика и других спомен обележја обављају се по претходно прибављеној писаној
сагласности Завода за заштиту споменика културе и одобрењу Предузећа.
Члан 43.
Извођач занатских радова на гробљима дужан је да радове обавља тако да:
1 радове изводи у радне дане, у времену од 07,00 до 14,00 часова, или у другом времену које
одреди Предузеће,
2. поступи по налогу овлашћеног лица Предузећа и отклони уочене недостатке и у датом року,
радове усагласи са нацртом-скицом надгробног споменика, односно других спомен обележја, која
чини саставни део одобрења и техничким нормативима,
3. грађевински материјал (песак, шљунак и сл.) депонује на гробљу само у количини и толико
времена колико је потребно за извођење радова, и да тиме не омета приступ и кретање посетилаца
гробља, а у случају прекида или завршетка радова дужан је да преостали материјал уклони, и
место извођења радова без одлагања доведе у првобитно стање,
4. за превоз материјала потребног за извођење занатских радова на гробљима, користи само
саобраћајне површине које одреди Предузеће,
5. ако приликом извођења радова пронађе делове сандука, кости и сл. одмах обустави радове и
о томе без одлагања обавести Предузеће,
6. ако приликом извођења радова нађе предмете од вредности мора их без одлагања предати
Предузећу,
7. чесме после употребе затвори,
8. коришћен алат, колица и сл. не сме прати на чесми.
Ако извођач занатских радова, приликом извођења радова, причини штету, дужан је да је
отклони, а у супротном Предузеће ће то учинити на његов трошак.
Члан 44.
Предузеће може из оправданих разлога, да забрани извођење занатских радова на гробљима или
појединим деловима гробља, у одређено доба дана или одређене дане, односно одређено доба
године.
Члан 45.
Предузеће је дужно да 24 сата, пружа услуге преузимања, превоза, смештаја и чувања
посмртних остатака умрлог.

Члан 46.
Предузеће је дужно да води евиденцију:
1. гробних места,
2. сахрањених лица са датумом сахране,
3. обвезника накнаде за коришћење и одржавање гробних места,
4. закупаца уређених парцела са опсегом и гробница,
5. података о умрлим чији су посмртни остаци пренети у осаријум (заједничку гробницу)
6. ексхумираних посмртних остатака,
7. изграђених споменика и спомен обележја као и друге неопходне евиденције.
Члан 47.
Предузеће је дужно да:
1. врши текуће и инвестиционо одржавање гробаља,
2. обезбеди несметано сахрањивање умрлих,
3. одржава чистоћу гробаља и комуналних објеката на њима,
4. уређује и одржава зелене површине и стазе на њима,
5. са гробова и гробница уклања осушено цвеће и венце,
6. предузима и друге мере и радње неопходне за несметано обављање комуналне делатности.
7. на видном месту истакне Одлуку о одржавању реда на гробљу.
Члан 48.
На гробљима је забрањено:
1. наношење штете надгробним споменицима и другим спомен обележјима као и другим
предметима на гробним местима,
2. оштећење гробова, гробница, уређених парцела са опсегом и објеката који служе за
одржавање и коришћење гробља,
3. нарушавање мира на гробљу,
4. приступ деци млађој од 10 година без пратње одраслог лица,
5. монтирање жардињера, клупа, кандила, кућишта за свеће, ограда и сл. на патосу гроба,
односно гробнице, уколико то није предвиђено нацртом - скицом надгробних споменика,
6. сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог
растиња без одобрења Предузећа,
7. прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других
засада, паљење ватре и слично,
8. гажење, прљање и скрнављење гробних места,
9. увођење животиња,
10. вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила, уколико за то није издато посебно
одобрење Предузећа,
11. стварање нечистоће на саобраћајним и зеленим површинама и бацање увелог цвећа и других
предмета ван за то одређеног места,
12. фотографисање и снимање у виду заната без одобрења Предузећа, корисника гроба, односно
закупца уређене парцеле и гробнице
13. рекламирање, односно истицање рекламе, продавање робе и вршење услуга на гробљу,
14. извођење радова који нису у складу са пројектом гробља и одобрењем Предузећа, и
15. улажење у капелу ван времена одређеног за сахрану.

III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА
ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Члан 49.
Срeдстaвa зa oбaвљaњe и рaзвoj комуналне дeлaтнoсти управљања гробљима и погребне услуге
oбeзбeђуjу сe из:
- прихoдa oд пружaњa кoмунaлних услугa,
-прихoдa буџeтa општине,
- нaмeнских срeдстaвa других нивoa влaсти, и
- других извoрa, у склaду сa зaкoнoм.
Члан 50.
За гроб и гробницу корисник плаћа накнаду за коришћење гробног места.
За уређену парцелу са опсегом, закупац плаћа закупнину до прве сахране, а након прве сахране,
плаћа накнаду за коришћење гробног места.
Корисници из става 1. и 2. овог члана, дужни су да плаћају и накнаду за одржавање гробља.
Члан 51.
Цене услуга сахрањивања, као и накнаде за коришћење гробног места и одржавање гробља
утврђује Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност Председника општине, на основу начела и
елемената за одређивање цена комуналних услуга,прописаних Законом о комуналим
делатностима(„Службени гласникРС“,број 88/11).

IV НAЧИН OБEЗБEЂИВAЊA КOНTИНУИTETA У OБAВЉAЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Члан 52.
Прeдузeћe je дужнo дa свoj рaд и пoслoвaњe oргaнизуje тaкo дa обавља комуналну делатност
управљања гробљима и погребне услуге у склaду сa законом и oвoм oдлукoм, као и да обезбеди
трајно и несметано пружање комуналних услуга у прописаном и уговореном квалитету, обезбеди
заштиту, развој и одржавање комуналних објеката и опреме које служе за обављање комуналне
делатности као и развој и унапређење квалитета и врсте комуналних услуга.
Члан 53.
У случају поремећаја или прекида у обављању комуналне делатности управљања гробљима и
погребне услуге, услед више силе или других разлога који нису могли да се предвиде, односно
спрече, Предузеће је обавезно да одмах, обавести Општинску управу-Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине и без одлагања, предузме мере на
отклањању узрока поремећаја, односно прекида и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је
дошло до прекида у обављању комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге, и
2. предузме и друге мере које утврде надлежни органи.
Члан 54.
У случајевима из члана 53. ове одлуке, Предузеће је обавезно да истовремено са предузимањем
мера, обавести Општинску управу-Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине, о разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама.

Кад Општинска управа-Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине, прими обавештење из става 1. овог члана, дужна је да без одлагања о томе
обавести Општинско веће и предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне
мере неопходне за несметано обављање ове комуналне делатности и то:
1. oдрeди рeд првeнствa и нaчин обављања комуналне делатности управљања гробљима и
погребне услуге,
2. нaрeди мeрe зa зaштиту комуналних и других објеката и уређаја и имовине Предузећа која
служи за обављање комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге,
3. прeдузмe мeрe зa oтклaњaњe нaстaлих пoслeдицa и другe пoтрeбнe мeрe, и
4. утврди рaзлoгe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст зa пoрeмeћaj, oднoснo прeкид у oбaвљaњу
комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге, кao и oдгoвoрнoст зa нaкнaду
учињeнe штeтe.
Члан 55.
У случају прекида у обављању послова услед штрајка, Предузеће је обавезно да обезбеди
минимум процеса рада, и то:
- преузимање, превоз, смештај и чување умрлог,
- копање гроба,
- сахрањивање,
- одржавање гробаља, и
- продају погребне опреме и других производа који служе сахрањивању.
V НАДЗОР
Члан 56.
Надзор над применом ове одлуке, врши, Општинска управа-Одељење за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту животне средине.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке и других општих и појединачних
аката, донетих на основу ове одлуке, обавља Општинска управа-Одељење за инспекцијске
послове ,преко комуналног инспектора.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, казниће се за прекршај Предузеће ако:
1.уређивање и одржавање гробаља не обавља у складу са програмом инвестиционог и текућег
одржавања гробаља (члан 6. став 1.);
2. не поступа у складу са одредбама члана 7. ове одлуке;
3. не обезбеди ред, мир и чистоћу на гробљима из члана 3. ове одлуке (члан16.);
4. по утврђеној смрти, посмртне остатке умрлог у устанвама, као и ван установа, не преузиме, не
превезе и не сместиа у мртвачницу (члан22.став2.);
5. не поступи у складу са одредбама члана 23. ове одлуке;
6. не поступи у складу са одредбама члана 24. ове одлуке;
7. најкасније пола сата по завршетку погребне свечаности не затвори гробно место, односно не
обликује гробну хумку, постави надгробна обележја - дрвене симболе (крст, табла, пирамида и
сл.) и распореди цвеће и венце (члан 28.став2.);

8. у току погребне свечаности, венце и цвеће не превезе односно допреми од капеле до гробног места
(члан 28.став 3.);
9. запослени који учествују у сахрањивању, не носе пригодну свечану-радну униформу(члан 29.);
10. сахрањивање посмртних остатака неидентификованог лица не изврши у складу са чланом 30.
ове одлуке;
11. не обавеси комуналног инспектора о извођењу радова без одобрења (члан 33.став 5.);
12. не поступи у складу са одредбама члана 45. ове одлуке;
13. не води евиденције у складу са чланом 46. ове одлуке;
14. не поступа у складу са чланом 47. ове одлуке;
15. не поступи у складу са чланом 52. ове одлуке;
16. не поступи у складу са чланом 53. ове одлуке;
17. не поступи у складу са чланом 54. став 1. . ове одлуке;
18. у случају прекида у обављању послова услед штрајка, не обезбеди минимум процеса рада
( члан 55.);
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у Предузећу, новчаном казном у
износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 58.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се привредно друштво ако:
1. се понаша супротно члану 19. ове одлуке;
2 .посмртне остатке умрлог превезе до мртвачнице односно капеле,супротно члану 22.став 3.
ове одлуке.
3. поступи супотно одредбама члана 33.став1. и 2. ове одлуке;
4. радове обавља супротно члану 43.став1. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у привредном друштву,
новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у износу од 10.
000,00 до 250.000,00 динара.
Члан 59.
Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара,казниће се за физичко лице ако:
1. се понаша супротно члану 19. ове одлуке;
2.поступа супротно заабранама из члана 48. ове одлуке.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о уређивању и одржавању гробаља и
сахрањивању („Службени лист општина Срема“, број:11/98, 19/03 и 24 /07).
Члан 61.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Инђија“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
Број:352-31/2014-I
Дана:14.фебруара 2014
Инђија

Председник,
Александар Ковачевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и
погребне услуге, садржан је у члану 13. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени
гласник РС", број 88/11), члану 1. и 21. Закона о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник СРС",
бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05-др. закон и 120/12одлука УС) и члану 37. став 1. тачка 6.Статута општине Инђија-пречишћен текст ("Службени лист
општине Инђија ", број 9/13).
Чланом 13. став 1. Закона о комуналним делатностима, уређено је да Скупштина јединице
локалне самоуправе , одлуком прописује начин обављања комуналне делатности, као и општа и посебна
права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на својој територији, укључујући и
начин плаћања цене комуналне услуге.
Чланом 1. Закона о сахрањивању и гробљима, уређено је да сахрањивање умрлих, одређивање и
стављање ван употребе гробља, одржавање и уређење гробља, врши се на начин уређен одлуком
Скупштине општине а чланом 21. истог закона, уређено је да се одлуком Скупштине општине утврђуј у
нарочито: услови за уређивање и одржавање гробља ( санитарно-технички услови за уређење гробног
места, одржавање зеленила, уређивање и одржавање прилазних путева и стаза, одржавање објеката на
гробљу и сл.), одржавање реда на гробљу, одређивање времена сахрањивања и др.
У погледу структуре Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне
услуге, укупно 61. члан, систематизован је у седам Глава и то:
Главом I Опште одредбе од члана 1. до члана 5. уређено је да комунална делатност
управљања гробљима и погребне услуге обухвата одржавање гробља и објеката који се налазе у
оквиру гробља, сахрањивање, одржавање пасивних гробаља, односно гробаља ван употребе и спомен
обележја, преузимање и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти и смештај у мртвачницу
односно капелу, а уређивање и одржавање гробља обухвата изградњу и одржавање гробних поља и
парцела унутар којих се налазе гробна места, изградњу и одржавање саобраћајних површина,
изградњу и одржавање инсталација, објеката и уређаја, подизање и одржавање зеленила, одржавање
чистоће, уклањање снега и леда, одржавање реда на гробљима, као и друге послове који су у вези са
уређивањем и одржавањем гробља и пружањем погребних услуга.Ткође је уређено да ову комуналну
делатност на територији општине, обавља ЈКП“Комуналац“ Инђиија.
Чланом 3. одређена су гробља на територији општине по насељеним местима, а члан 5.
уређује могућност стављања ван употребе гробља или дела гробља о чему одлучује Скупштина
општине.
Главом II Уређивање и одржавање гробља од члана 6. до члана 48. у три Одељка, уређују се
услови и начин давања на коришћење гробног места и одржавање реда на гробљима; сахрањивање; права
и обавезе Предузећа и корисника односно закупаца гробног места.
Главом III Финансирање обављања комуналне делатности управљања гробљима и погребне
услуге од члана 49. до члана 51. уређени су извори финансирања ове комуналне делатности, накнаде за
коришћење гробног места, накнада за одржавање гробља и
цене услуга сахрањивања
Главом IV Начин обезбеђивања континуитета у обављању комуналне делатности
управљања гробљима и погребне услуге, члановима од 52. до члана 55. уређено је поступање
Предузећа и овлашћених органа у случају поремећаја или прекида у обављању ове комуналне
делатности као и у случају штрајка.
Главом V Надзор чланом 56. уређено је да надзор над применом ове одлуке, врши,
Општинска управа-Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине,
а послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке и других општих и појединачних аката
донетих на основу ове одлуке, обавља Општинска управа-Одељење за инспекцијске послове, преко
комуналног инспектора.
Главом VI Казнене одредбе чланом од 57 до 59. утврђене су новчане казне за прекршаје
учињене од стране привредних друштва, предузетника и физичких лица.Висина казни прописана је у

максимално дозвољеном распону који је предвиђен Законом о прекршајима, а у складу са казненом
политиком у области комуналних делатности општине Инђија.
Имајући у виду напред наведено, предлаже се Скупштини општине да Одлуку о обављању
комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге, усвији у тексту како је дат у
материјалу.
Одељење за правне и скупштинске послове

