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На основу члана 15 став 1 Закона о комуналним дјелатностима (”Службени лист Црне 
Горе”, бр. 55/16, 74/16, 02/18), члана 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи 
(“Службени лист Црне Горе”, бр. 02/18,34/19) и члана 36 став 1 тачка 2 Статута општине 
Беране (“Службени лист Црне Горе-Oпштински прописи”, бр. 42/18), Скупштина општине 
Беране на сједници одржаној дана, 09. септембра 2019. године, донијела је 

 
 

О Д Л У К У 
о одржавању јавних гробља, капела и сахрањивању на територији  

општине Беране 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
Овом одлуком прописује се начин управљања, уређења, одржавања и изградње 

гробова, гробница, надгробних споменика и других надгробних обиљежја, начин и услови 
сахрањивања умрлих, услови уређивања и одржавања јавних гробља и реда на гробљу и 
друга питања од значаја за сахрањивање на територији општине Беране. 

 
Члан 2 

Гробљем, у смислу ове одлуке, сматра се земљиште које Скупштина општине 
Беране одреди за сахрањивање и смјештање посмртних остатака, као и објекти који су 
изграђени на том земљишту у складу са планским документом и служе за сахрањивање 
умрлих, уређивање и коришћење гробља. 
 Одређивање земљишта за гробље на сеоском подручју врши Скупштина општине 
Беране уз претходно прибављену писану сагласност мјесне заједнице. 
 

Члан 3 
Сахрањивањем у смислу ове одлуке сматра се покопавање посмртних остатака и 

друге радње које се предузимају у вези са сахрањивањем. 
 

Члан 4 
 Јавна гробља у употреби су: ,,Српско православно гробље“ које се налази на 
катастарским парцелама бр. 1015;1000;1002;1003;1004; КО Беране и дијелу катастарске 
парцеле бр. 999/1 КО Беране и ,,Муслиманско гробље под Јасиковцем“ које се налази на 
катастарској парцели бр. 756 КО Беране и на катастарској парцели бр. 1176 КО Будимља. 
 

Члан 5 
 Јавно гробље у употреби служи за сахрану лица која су умрла на подручју општине 
Беране и лица која су на подручју општине Беране имала последње пребивалиште, 
односно боравиште. 
 На одређеном гробљу у употреби, могу се сахрањивати посмртни остаци лица која 
су за живота купила гробницу на том гробљу, без обзира на подручје на којем су имали 
своје последње пребивалиште, односно боравиште. 
 На одређеном гробљу у употреби могу се сахранити и посмртни остаци лица које 
за живота изразило такву жељу, односно чија породица или лице које се стара о његовој 
сахрани то захтијева. 
 

Члан 6 
Објектима за вршење вјерских обреда, који се налазе на јавним гробљима, 

управљају вјерске заједнице којим ти објекти припадају. 
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Члан 7 
На гробљу се могу вршити вјерски обреди у складу са прописима вјерских 

заједница. 
На гробљу се не могу одржавати скупови који нису у вези са сахрањивањем 

умрлих или уобичајеним поменима. 
 

Члан 8 
Земљиште за ново гробље одређује се у складу са просторним планом. 
Приликом одређивања земљишта - локације за ново гробље мора се посебно 

водити рачуна о заштити изворишта за снабдијевање водом, објеката за снабдијевање 
водом за пиће, геолошком саставу тла, као и о санитарним и другим условима прописаним 
за подизање гробља. 

Орган локалне управе надлежан за комуналне послове доноси рјешење којим се 
утврђује испуњеност услова за отварање новог гробља на основу претходно урађених 
анализа земљишта, потврда, увјерења, мишљења и друге документације издате од стране 
лиценцираних стручњака која је прибављена у поступку одређивања локације за ново 
гробље. 

Одлуку о оснивању новог гробља и проширењу постојећег доноси Скупштина 
општине Беране. 

Када је земљиште у приватном власништву, прије доношења одлуке из става 4 овог 
члана обавезно је рјешавање имовинског питања са власником земљишта. 
 
 

II  НАЧИН УПРАВЉАЊА, УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА 
 

Члан 9 
Под управљањем, уређењем и одржавањем гробља у смислу ове одлуке сматра се: 

   - употреба гробља (парцелација гробља и давање на коришћење гробних мјеста 
Уговором о закупу); 
   - одржавање реда и чистоће на гробљу; 
   - вођење евиденције о ексхумацијама; 
   - успостављање и вођење евиденције сахрањених на гробљу; 
   - формирање цјеновника услуга (коришћење капеле, радње обављене при сахрани и 
накнаде за одржавање гробља и сл.); 
   - вођење евиденције о накнади за одржавање гробља. 

Захтјев за давање сагласности на висину цјене услуге из става 1 алинеја 5 овог 
члана привредно друштво подноси Скупштини општине Беране. 

 
Члан 10 

 Градским гробљима управља и стара се о њиховој изградњи, уређивању и 
одржавању ДОО ,,Комунално“ Беране (у даљем тексту привредно друштво). 
 Сеоским гробљем на подручју општине Беране управљају и старају се о њиховом 
одржавању мјесне заједнице.  
 Мјесне заједнице могу формирати тијело које ће се бавити пословима у вези 
уређивања и одржавања гробља. 
 

Члан 11 
Јавна гробља имају статус комуналог објекта.  
Гробља морају бити ограђена. 
Простор намијењен за сахрањивање у гробљу дијели се на парцеле у оквиру којих 

се одређују гробна мјеста. 
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Под гробним мјестом у смислу ове одлуке сматрају се: гроб (једногробни и 
двогробни) и гробница (четворогробна). 

Парцеле и гробна мјеста морају бити нумерисана. 
Сваки гроб мора бити означен прикладним надгробним обиљежјем. 

 
Члан 12 

Изградња гробова, гробница, споменика и других надгробних обиљежја врши се у 
складу са Планом изградње и уређења гробља који доноси привредно друштво, односно 
мјесна заједница која управља гробљем у складу са урбанистичким и санитарним 
прописима. 

План из става 1 овог члана треба да садржи услове за изградњу гробова, гробница, 
надгробних споменика и других надгробних обиљежја. 

Саставни дио плана чини пројекат гробља са парцелацијом на гробна поља, гробне 
редове и гробне парцеле. 

 
Члан 13 

 Надгробни споменик мора одговорити условима Плана из члана 12 ове одлуке, 
естетским критеријумима и обичајима. 
 У складу са условима из става 1 овог члана о постављању и начину обликовања 
надгробних споменика и других надгробних обиљежја одлучује ближа родбина умрлог 
лица. 
 Поред одговарајућих података о умрлом и имена ожалошћених, надгробни натпис 
може да садржи неки други пригодан текст, цртеж, слику или орнамент. 
 

Члан 14 
 За улаз, постављање, преправку и уклањање споменика и других обиљежја на 
гробовима и гробницама на јавним гробљима из члана 4 ове одлуке обавезно је писмено 
одобрење привредног друштва. 
 За улаз другог привредног друштва, организације, државних органа и служби на 
јавна гробља из члана 4 ове одлуке обавезно је писмено одобрење привредног друштва. 
 

Члан 15 
 Изградња и проширење гробља као и изградња објеката на гробљу (мртвачнице, 
капеле и сл.) врши се сагласно детаљним урбанистичким плановима.  
 Привредно друштво, мјесна заједница које управљају гробљима и старају се о 
њиховој изградњи, уређивању и одржавању, не може започети изградњу објеката из става 
1 овог члана прије него што прибави одобрење о грађењу код надлежног органа локалне 
управе. 
 Изградња и проширење гробља није дозвољено супротно усвојеном планском 
документу. 
 
 

III  ИЗГРАДЊА ГРОБОВА И ГРОБНИЦА И ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ, ВОЂЕЊЕ 
ПОТРЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, УСЛОВИ ЗА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 

 
Члан 16 

 Привредно друштво, односно мјесна заједница одређује гробна мјеста (парцеле) и 
даје их на коришћење. 
 Привредно друштво врши све грађевинске радове око изградње гробова и гробница 
на јавним гробљима из члана 4 ове одлуке а у складу са Планом из члана 12 ове одлуке.  
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Члан 17 

 При извођењу радова на гробљу овлашћена лица су дужна да се придржавају 
прописа који се односе на техничку изградњу гробова и гробница и да се придржавају 
одредаба о раду на гробљу. 
 Дубина гроба мора износити најмање 1,5 м, а висина хумке 0,40 м. 
 Простор између гробних мјеста не смије бити ужи од 1,5 м, а размак између 
гробова мора износити најмање 0,5 м. 
 Породична гробница мора одговарати грађевинским прописима и по правилу треба 
да има површину од 6 м2. 
 

Члан 18 
 Извођач радова на гробљу дужан је поштовати следећа правила: 

- занатски радови и други радови могу се обављати само по одобрењу привредног друштва 
и у вријеме које оно одреди; 

- радови се морају изводити тако да се до највеће мјере очува ред и мир на гробљу; 
- грађевински материјал може се одржати на гробљу само краће вријеме, које је неопходно 

за извођење радова и на начин да се не омета кретање по гробљу; 
- у случају прекида радова, као и после њиховог завршетка, извођач је дужан без одлагања 

радилиште довести у првобитно стање; 
- превоз материјала потребног за извођење радова може се вршити само оним путевима и 

стазама које одреди привредно друштво. 
Лицима која не поштују правила из става 1овог члана, привредно друштво може 

забранити рад. 
 

Члан 19 
Ако приликом уређења гроба настане оштећење осталих гробова и гробница, лице 

које је проузроковало штету дужно је најкасније у року од 10 дана од дана када је настала 
штета отклонити настало оштећење. 

Уколико лице које је проузроковало штету не поступи у складу са ставом 1 овог 
члана, привредно друштво ће отклонити настала оштећена на терет лица које је 
проузроковало оштећење. 
 

Члан 20 
Одобрење за изградњу гробница, постављање споменика и других надгробних 

обиљежја на гробљима издаје привредно друштво. 
 

Члан 21 
 Привредно друштво мора водити евиденцију о: 

- о јавним гробљима из члана 4 ове одлуке; 
- о умрлим лицима сахрањеним на гробљу са означавањем мјеста на којем је сахрањено и 

датумом сахране; 
- надгробним споменицима и гробовима;  
- о споменицима и гробовима историјске или умјетничке вриједности; 
- о резервисаним гробним мјестима. 

 

Члан 22 
 Привредно друштво мора испуњавати следеће услове: 

- да има најмање једног архитектонског или грађевинског техничара; 
- потребан број радника за чување, уређивање и одржавање гробља, као и сахрањивање 

умрлих; 
- специјална колица за превоз умрлог лица од капеле до гробног мјеста, одговарајући алат 

за сахрањивање умрлих лица. 
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IV ОДРЖАВАЊЕ РЕДА И ЧИСТОЋЕ НА ГРОБЉУ, ПОСЈЕТА ГРОБЉУ, РАД КАПЕЛЕ 
 

Члан 23 
Под одржавањем реда и чистоће на гробљу подразумијева се: 

- Опремање и одржавање објеката на гробљу који служе обављању погребне дјелатности 
(капела, чуварска кућа, санитарна просторија и сл.); 
-   Одржавање путева и стаза унутар јавних гробља; 
-   Одржавање простора између гробних мјеста (али не и самих гробних мјеста и обиљежја 
на њима, о чијем одржавању се стара корисник истих, односно родбина умрлог лица); 
-   Одржавање зеленила, чистоће и реда на гробљу; 
-   Уклањање снијега и леда унутар гробља. 
 

Члан 24 
 Гробље мора бити ограђено и одржавано тако да је увијек чисто и уредно. 
 Ограда гробља, капеле и други објекти који служе за погребне сврхе морају се 
одржавати у исправном стању. 

Члан 25 
 Привредно друштво је дужно на гробљу одредити посебан простор за сакупљање 
смећа (отпадака, остатака вијенаца, сасушеног цвијећа и сл). 

 
Члан 26 

 Капеле се морају редовно прати-дезинфековати и одржавати у исправном стању. 
 Привредно друштво је дужно обезбиједити чуварску службу.  

 
Члан 27 

Гробље је грађанима отворено за посјету сваког дана у времену од 07  до 19 часова 
у љетњем периоду и од 07 до 17 часова у зимском периоду. 

Капела је отворена у времену од 09  до 21 часа  у љетњем периоду и од 09  до 20 
часова у зимском периоду. 

Члан 28 
 Грађани су дужни да се придржавају налога и упутстава чувара и других 
овлашћених лица привредног друштва, уколико се тичу реда и мира на гробљу. 
 

Члан 29 
 На гробљу је забрањено: 

- улазити у капелу без одобрења привредног друштва, односно чувара гробља у вријеме 
које није одређено за обред сахране; 

- нарушавати ред, штетити ограду гробља и уништавати дрвеће, украсно зеленило и 
цвијеће; 

- доводити псе и друге животиње; 
- напасати стоку; 
- газити по гробовима; 
- штетити гробнице, споменике и друга надгробна обиљежја; 
- обављати било какву трговину; 
- возити моторна и друга возила без одобрења привредног друштва; 
- на било који начин скрнавити гробове и гробнице. 

 
 
 
 
 
 



 

6 

 
 

V  ДАВАЊЕ ГРОБНИХ МЈЕСТА НА КОРИШЋЕЊЕ 
 

Члан 30 
Гробно мјесто-парцелу одређује и даје на коришћење привредно друштво коме је 

општина повјерила одржавање јавних гробља. 
 Приликом давања гробног мјеста на коришћење привредно друштво издаје 
рјешење о праву и условима коришћења гробног мјеста, обавези корисника у вези 
плаћања гробног мјеста.  

Мјесна заједница одређује и даје на коришћење гробно мјесто-парцелу, дефинише 
начин изградње гробног мјеста, одржавања гробља, начин сахрањивана и накнаду за 
одржавање гробља. 
 

Члан 31 
Предузеће коме су повјерени послови изградње гробова закључује Уговор о 

изградњи гробова са наручиоцем радова. 
Уговором се дефинишу обавезе привредног друштва везане за изградњу гробова и 

наручиоца радова око износа и динамике плаћања.  
 

Члан 32 
Корисник гробног мјеста нема право да коришћење гробног мјеста пренесе на 

друго лице без писане сагласности привредног друштва.  
У случају смрти корисника гробног мјеста, право коришћења парцеле припада 

лицу које је оглашено за његовог законског наследника. Привредно друштво дужно је да 
евидентира наследника као новог корисника.  
 
 

VI  НАЧИН САХРАЊИВАЊА УМРЛИХ 
 

Члан 33 
 Посмртни остаци умрлог лица по утврђеној смрти преносе се у капелу на гробљу, 
уз пратњу чланова породице умрлог лица. 
 Приликом преноса посмртни остаци морају бити смјештени у затвореном 
мртвачком сандуку који се не може отварати без присуства родбине. 
 

Члан 34 
 Привредно душтво у договору са родбином умрлог лица одређује дан и час 
сахране. 

Привредно друштво је дужно да за сахрањивање умрлих лица обезбиједи службу 
сваког радног дана, укључујући недјељу и државни празник у времену од 10 до 17 часова. 
 

Члан 35 
 Умрло лице се сахрањује након што је смрт утврђена , по правилу, у времену од 24 
до 48 часова од настанка смрти. 
 Изузетно од става 1 овог члана, на основу захтјева надлежног органа за послове 
санитарног надзора, сахрана се може обавити и прије истека 24 часа, односно послије 
истека 48 часова од настанка смрти. 
 

Члан 36 
 Уколико је смрт наступила услед заразне болести умрло лице мора бити затворено 
у лименом сандуку. 
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Члан 37 
 На писани захтјев или уз писану сагласност породице, сродника и других лица 
умрлог, може се дозволити ексхумација ради преноса посмртних остатака у други гроб 
или гробно мјесто, на гробљу у граду или селу или ван града уз потврду привредног 
друштва коме је повјерено уређење и одржавање гробља.  

За ексхумацију из става 1 овог члана обавезна је Спроводница санитарног 
инспектора.  

Рјешење о ексхумацији издаје санитарни инспектор. 
 

Члан 38 
Ако је на гробном мјесту постојало право коришћења, након ексхумације, гробно 

мјесто се враћа привредном друштву које је дужно да забиљежи ту промјену и води 
евиденцију о томе.   

Уколико је на гробном мјесту постојало право својине, након ексхумације, власник 
гробног мјеста задржава право својине на том гробном мјесту. 
 

Члан 39 
 Копање и затрпавање гробова и затварање гробница, ископавање и преношење 
посмртних остатака врши привредно друштво. 
 

Члан 40 
 Ако привредно друштво у случају несреће у којој је изгубио живот већи број лица, 
не може организовати сахрану, сахрана ће се спровести на начин који одреди привредно 
друштво. 
 

Члан 41 
 Привредно друштво је дужно да организује сахрану: 

- за умрле који су за живота имали статус социјално-угрожених лица, односно лица без 
материјалних прихода, ако ова нису имала ближе сроднике или су ближи сродници 
социјално-угрожена лица па не могу да сносе трошкове сахране; 

- за умрле на територији Општине Беране који су страдали у саобраћајној или другој 
несрећи за које се до момента сахране не појаве сродници који би их сахранили; 

- за умрле на територији Општине Беране за које се не може поузадано утврдити идентитет, 
односно мјесто пребивалишта; 

- за умрле стране држављане на територији Општине Беране којима се до момента сахране 
не јаве ближи сродници или њихово дипломатско конзуларно представништво да их 
сахрани, односно превезе у своју земљу. 

Трошкови сахране лица из става 1 овог члана падају на терет буџета Општине 
Беране. 
 

VII  НАКНАДА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ, ДРУГЕ НАКНАДЕ 
 

Члан 42 
 Висину накнаде за коришћење гробног мјеста, објекте на гробљу и услуга у вези са 
сахрањивањем и ексхумацијом посмртних остатака утврђује привредно друштво. 
 Накнада за коришћење гробног мјеста одређује се у годишњем износу и плаћа се за 
календарску годину. 
 

VIII  НАДЗОР 
 

Члан 43 
Управни надзор над примјеном ове одлуке врши орган локалне управе надлежан за 

комуналне послове.  
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Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши орган локалне управе 
надлежан за инспекцијске послове преко комуналног инспектора. 

Обезбјеђење комуналног реда и комунални надзор над спровођењем ове одлуке 
врши комунални полицајац. 
 

IX  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 44 
Новчаном казном у износу од 150 € до 10.000 € казниће се за прекршај привредно 

друштво ако: 
- не води евиденцију у складу са чланом 21 ове одлуке, 
- не одржава и уређује гробље у складу са планом гробља (члан 12), 
- не одржава гробље у складу са чланом 23 ове одлуке, 
- не уреди посебан простор за отклањање смећа, отпадака итд. (члан 25), 
- не одржава капелу у уредном стању (члан 26), 
- не обезбиједи службу за сахрањивање умрлих (члан 34 став 2), 
- не врши ископавање и пренос посмртних остатака према одредбама из члана 37 ове 

одлуке, 
- не обезбиједи копање и затварање гробова, преношење посмртних остатака (члан 39), 

 
За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у привредном 

друштву новчаном казном у износу од 50 € до 1.000 €. 
 

Члан 45 
 Новчаном казном у износу од 20 € до 1.000 € казниће се за прекршај физичко лице 
ако: 

- подиже гробницу мимо плана уређења изградње гробља и других прописа привредног 
друштва (члан 12), 

- поступи супротно члану 14 став 1 ове одлуке, 
- поступа супротно одредбама члана 18 ове одлуке,  
- не отклони штету, односно оштећење околних гробова најкасније у року од 10 дана од 

дана настанка штете (члан 19), 
- поступа супротно налогу чувара и других овлашћених лица привредног друштва (члан 

28), 
- поступа супротно одредбама 29 ове одлуке, 
- излаже посмртне остатке лица умрлих од заразних болести супротно члану 36 ове одлуке, 
- врши ископавање и пренос посмртних остатака супротно одредбама из члана 37 ове 

одлуке. 
 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 
износу од 50 € до 3.000 €.  
 

Члан 46 
За прекршај из члана 23 и члана 29 ове Одлуке, Комунална полиција ће изрећи 

казну прекршајним налогом за: 
    - Правно лице у износу од 150 € до 10.000 €; 
    - Предузетника у износу од 50 € до 3.000 €; 
    - Одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном казном у износу од 20 € до 
1.000 €. 
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X  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 47 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о погребној дјелатности, 
уређивању и одржавању гробља на територији Општине Беране (“Службени лист РЦГ-
Општински прописи”, бр. 25/96). 
 
 

Члан 48 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ЦГ-
Општински прописи.  
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 
 
 
Беране, 02-030-408                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број, 10. 09. 2019.год.                                                                      Новица Обрадовић 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
I Правни основ за доношење одлуке 
 
Правни основ за доношење Одлуке о одржавању јавних гробља, капела и сахрањивању на 
територији општине Беране, садржан је у одредби члана 15 став 1 Закона о комуналним 
дјелатностима, којим је прописано да јединица локалне самоуправе прописује начин и 
услове организовања и обављања комуналних дјелатности из члана 3 став 1 тач. 1, 2, 3, 4, 
7, 8, 10, 11, 12 и 14 овог закона и услове за пружање комуналних услуга, односно 
испоруку комуналног производа, члану 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи 
којим је прописано да Скупшитна доноси прописе и друге опште акте, члану 36 став 1 
тачка 2 Статута општине Беране којим је прописано да Скупштина доноси прописе и 
друге опште акте.  
 
II Разлози за доношење одлуке 
 
Одлука о погребној дјелатности, уређивању и одржавању гробља на територији Општине 
Беране (“Сл. лист РЦГ-општински прописи”, бр. 25/96) која је тренутно важећа донешена 
је 1996. године на основу Закона о комуналним дјелатностима из 1995. године који је 
престао да важи. Доношењем новог Закона о комуналним дјелатностима јавила се и 
потреба за доношењем нове одлуке и усклађивања са истим. 
Новим Законом о комуналним дјелатностима прописано је да јединица локалне 
самоуправе прописује начин и услове организовања и обављања комуналних дјелатности 
из члана 3 став 1 тач. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 овог закона и услове за пружање 
комуналних услуга, односно испоруку комуналног производа. Поступајући на Законом 
предвиђен начин и општина Беране је донијела ову Одлуку како би уредила начин и 
услове организовања и обављања комуналних дјелатности и услове пружања комуналних 
услуга. У Нацрту Одлуке дефинисано је ко врши надзор над спровођењем исте као и 
предвиђене новчане казне за учињене прекршаје.  
 
Полазећи од горе наведеног, предлаже се Скупштини општине Беране да донесе Одлуку о 
одржавању јавних гробља, капела и сахрањивању на територији општине Беране.  

 


