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 На основу члана 1. 17. 18 и 21. Закона о сахрањивању и гробљима  (''Службени гласник 
СРС'', број 20/77, 24/85 и 6/89 и ''Сл.гласник РС'', бр. 53/93,67/93, 48/94 и 101/205 ), члана 3. 
став 1. тач. 6. и члана  13.  Закона о комуналним делатностима  (''Слушбени гласник РС'', бр 
88/2011)  и члана 37 . став 1. тачке 6. Статута општине Босилеград  (''Службени гласник 
Пчињског округа'', број 16/08 и 20/09), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној 
дана 13.06.2013.  године , донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ 

О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА  

 

 
Члан 1. 

  У Одлуци о сахрањивању и гробљима (''Службени гласник Пчињског округа'', број 
26/2002), врши се измена и допуна одлуке и то: 
 У члану 4. став 1. Одлуке, речи ''врши Јавно комунално предузеће ''Услуга'' Босилеград 
( у даљем тексту Комунална организација) '', замењују се речима '' поверавају се ЈП 
''Дирекција за грађевинско земљиште и путеве'' Босилеград ( у даљем тексту Јавно 
предузеће)''. 
 

Члан 2. 

  У члану 4. став 3. Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима ''Јавно 
предузеће''. 
 У члану 5. Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима ''Јавно 
предузеће и МЗ''. 
 У члану 13. став 1. и став 2.  Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се 
речима ''Јавно предузеће или МЗ''. 
 У члану 14. став 1. Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима ''Јавно 
предузеће''. 
 У члану 16. став 1. Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима ''Јавно 
предузеће, односно МЗ''. 
 У члану 17. став 1. Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима ''Јавно 
предузеће''. 
 У члану 18. став 1. Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима ''Јавно 
предузеће''. 
 У члану 20. став 3. Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима ''Јавно 
предузеће''. 
 У члану 21. Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима ''Јавно 
предузеће''. 
 У члану 22 .Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима ''Јавно 
предузеће и МЗ''. 
 У члану 23. став 1. и став 2 . Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се 
речима ''Јавно предузеће''. 
 У члану 24. став 3.  Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима 
''Јавно предузеће''. 
 У члану 25. став 1.  Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима 
''Јавно предузеће''. 
 У члану 26. став 1. став 2. и став 3.  Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују 
се речима ''Јавно предузеће''. 
 У члану 27. став 1.  Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима 
''Јавно предузеће''. 
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 У члану 28. став 1.  Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима 
''Јавно предузеће''. 
 У члану 29. став 1.  Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима 
''Јавно предузеће''. 
 У члану 31.  Одлуке, речи ''Комунална организација '', замењују се речима ''Јавно 
предузеће и МЗ''. 
 

Члан 3. 

 У члану 8. Одлуке, после става 4. додаје се нови став који гласи: 
 ''Посмртни остаци сахрањених морају да почивају у гробно место наjмање 10 година од 
дана сахрањивања''. 
 Став 5. постаје став 6. 
 

Члан 4. 

 У члану 12. Одлуке, после става 1. додаје се нови став који гласи: 
 ''Сахрањивање се може извршити најраније по истеку 24. часа од момента наступања 
смрти''. 
 

Члан 5. 
 У члану 25. Одлуке, брише се став 3. и додају нови ставови који гласе: 

  ''Када постоје оправдани разлози, Јавно предузеће или Савет МЗ на захтев чланова 
уже породице даје слободан простор поред гробног места умрлог с тим да укупан простор не 
може имати већу површину од површине потребне за 3 гробна места из става 2. овог члана. 

Уколико се ради о парцели на којој се налази више породичних гробних места  свако 
следеће гробно место по дужини остаје исто као у  ставу 2. овог члана и додаје се у ширину 50 
см. 

Слободан простор из става 3. овог члана мора бити означен постављањем гробног 
оквира. 

Оправданост захтева цени Јавно предузеће односно Савет МЗ''. 
 

Члан 6. 
У члану 26.Одлуке, после става 1. додаје се нови став, који гласи: 
 ''Уређивање и одржавање гробља обухвата: 

1.чишћење и одношење отпадака као што су папир, стари венци, отпатци свећа, 
покошена трава, отпаци  грађевинског материјала, сувишне земље и други отпаци и 
материјали, 

2. редовно кошење траве на слободним површинама предвиђеним за гробна места и 
прилазних стаза око гробних места, 

3.одржавање у уредном и чистом стању свих објеката на гробљу,  
4.ограђивање површина гробља''. 
Став 2. постаје став 3. став 3. постаје став 4. 
 

Члан 7. 

 Иза члана 26. Одлуке, додаје се нови члан који гласи: 
''Члан 26а. 

На гробљу је забрањено: 
1. Грађење капеле или сличних објеката на гробним местима без одобрења Јавног 

  предузећа, односно Савета МЗ.  
2. Скрнављење гробова. 
3. Онемогучавати прилаз до другим гробним местима, 
4. Приступ свим моторним возилима, бициклима и мотоциклима, осим специјалним 
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возилима Јавног предузећа 
5. Прескакање ограде, гажење зелених површина и гробова, кидање цвећа, 

ломљење дрвећа и других засада. 
6. Разношење и преношење цвећа и венаца са једног на други гроб. 
7. Сађење воћних садница. 
8. Сађење шумских садница и украсног шибља без одобрења, 
9. Нарушавање мира (изазивање нереда, туче и галаме) 
10. Увођење животиња, 
11. Просјачење 
12. Бацање смећа, отпадака и сл. 
13. Извођење занатских радова у непосредној близини места где се врши чин   

   сахрањивања. 
14   Приступ деци испод 10 година старости на гробљу без пратње одраслих 

    15. На гробљу је забрањено подизање и постављање обележја других ознака која  
  нису у вези са сахрањеним лицима 

16. Забрањено је постављање обележја на гробницама, споменицима и спомен 
 обележијама који изгледом, знацима и натписом вређају патриотска, верска, 
 национална или друга осећања грађана. 
17.   Вршење осталих недозвољених радњи које Јавно предузеће или Савет Месне   

 заједнице утврди својим  општим актом''. 
 

Члан 8. 
 Иза члана 27. Одлуке, додаје се нови члан  који гласи: 

''Члан 27а  
 Изградња односно реконструкција гробнице или другог спомен-обележја, као и 
подизање, преправка или уклањање споменика и другог предмета на гробу, може се вршити 
ако су испуњени услови из  ове одлуке и ако је за то прибављена сагласност Јавног предузећа  
или Савета месне заједнице.  

Ако је гробница или други спомен објекат изграђен или ако је споменик или други објекат 
на гробљу подигнут противно одредбе ове Одлуке, надлежни орган општине може наредити 
обустављање радова,  уклањање гробнице, односно уклањање подигнутог  објекта ,  
споменика или другог предмета, или наредити његово усклађивање са условима утврђеним 
сагласно одредбама  ове Одлуке''. 

 
Члан 9. 

 Иза члана 28. Одлуке, додаје се нови члан, који гласи: 
''Члан 28а 

пријаву за покретање прекршајног и кривичног поступка. 
Комунални инспектор из претходног става је поред овлашћења утврђених Законом  и 

овом одлуком овлашћен и дужан да: 
        - донесе решење о уклањању обележја или других ознака које нису у вези са 
сахрањеним лицима на гробљу, 

− донесе решење о уклањању натписа или других обележја, односно ознака на 
гробовима и гробницама којима се вређају патриотска, верска, национална и друга 
осећања грађана, 

− донесе решење о предузимању мера за отклањање недостатака у вршењу 
услуга одржавања  гробља. 

 На решење из предходног става жалба не задржава извршење решења.  
Грађевински инспектор по утврђеном чињеничном стању доноси решење  и подноси 

пријаву за покретање прекршајног и кривичног поступка. 
Грађевински инспектор из претходног става је поред овлашћења утврђених Законом  и 
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овом одлуком овлашћен и дужан да предузима мере на спречавању изградње бесправних 
објеката на гробљу  који се изграђују мимо  одобрења Савета месне заједнице , донетих 
планова  и урбанистичких услова. 

Поступак за доношење решења  покреће надлежни инспектор Општинске управе по 
службеној дужности или на основу пријаве Јавног предузећа, Савета МЗ,  или другог правног 
или физичког лица. 

Код пријаву из претходног става пријавилац  је дужн да у пријави наведе податке о лицу 
које је учинило радње противне одредбама ове Одлуке''. 

 
Члан 10. 

 У члану 29. Одлуке, став 1. износ '' од 50.000'' замењује се износом  '' од 50.000,00 до 
500.000,00'' 
 

Члан 11. 
 У члану 30.Одлуке, став 1. износ  ''од 5.000''  замењује се износом  '' од 5.000,00 до 
50.000,00''. 
 У истом члану Одлуке , став 1. после алинеје 2. додају се алинеја 3. и алинеја 4.  које 
гласе: 
 ''- ако преузима радње забрањене одредбама члана 26а. Одлуке, 

- ако корисник гробног места не одржава гроб или гробницу на начин одређен чланом 
26. Одлуке''. 

 
Члан 12. 

 Одлуку објавити у ''Службеном гласнику града Врања''. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број:06-148/2013   

У Босилеграду, дана 13.06.2013. године 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК                                      

                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                 Саша Миланов 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Правни основ за измену и допуне Одлуке о сахрањивању и гробљима(''Службени 
гласник Пчињског округа'', број 26/2002), је Закона о сахрањивању и гробљима  (''Службени 
гласник СРС'', број 20/77, 24/85 и 6/89 и ''Сл.гласник РС'', бр. 53/93,67/93, 48/94 и 101/205 ), и 
Закон о комуналним делатностима  (''Слушбени гласник РС'', бр 88/2011) . 
 Чланом 1. и чланом 2. Предлога  о изменама и допунама одлуке о сахрањивању и 
гробљима  предлаже се измена носиоца комуналне делатности коме се поверавају послови из 
ове одлуке  тако да уместо ЈКП''Услуга'' поверавају се ЈП''Дирекцији за грађевинско земљиште 
и путеве'' Босилеград 
 Чланом 3. и 4. Предлога Одлуке предлаже  се допуна Одлуке са роковима одређеним 
Законом о сахрањивању и гробљима. 
 Чланом 5. Предлогом  о изменама и допунама  Одлуке ближе се уређује област о 
сахрањивању и гробљима на подручју општине Босилеград а пре свега са циљем да се 
спречи неконтролисано заузимање гробних парцела на појединим гробљима и постављање и 
изградља разних објеката на гробљу где се прекривају друга гробна места ,  или онемогучава 
другим корисницима прилаз до гробних места својих предака што до сада није било 
регулисано Одлуком. 
 Чланом 6. Предлога Одлуке предлаже се нови став  којим се јасније наводи шта се 
подразумева под уређивање и одржавање гробља . 
 Чланом 7. Предлога Одлуке наводе се радње које се сматрају забрањеним на гробљу. 
 Чланом 8. Предлога Одлуке  предлаже  се обавеза прибављања сагласности за 
извођење радова на гробљу и поступак надлежног органа Општинске управе у случају 
поступања супротно одребама Одлуке. 
 Чланом 9. Предлога Одлуке уређује се вршење надзора над применом Одлуке од 
стране комуналне и грађевинске инспекције Општинске управе и њихова овлашћења у 
предузимање радње, односно изрицање мера због непоштовања одредбе Одлуке,  јер  у  
Одлуци о сахрањивању и гробљима није било регулисано.  
 Предлогом  о измени и допуни ове Одлуке врши се усаглашавње казнених одредба ове 
Одлуке са са казненим одредбама Закона о прекршајима. 
 
 
 


