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На основу члана 1 Закона о сахрањивању и гробљима ( „Службени Гласник СРС“, 

број 20/77, 24/85, 6/89 и ``Службеном гласнику РС`` број 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05), 
члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени Гласник РС“, број 88/11 и 
104/16), члана 12 став 3 Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању,  
(„Службени лист Града Ниша“ 89/05 и 38/10) и члана 26. Статута Градске општине 
Пантелеј („Службени лист Града Ниша“ 53/17 – пречишћен текст),  

Скупштина Градске општине Пантелеј на седници одржаној дана 17.11. 2017. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О СЕОСКИМ ГРОБЉИМА 

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се општи услови уређења, одржавања и управљања 

гробљима на сеоском подручју и начин сахрањивања и евидентирања сахрањених ( у 
даљем тексту: сеоска гробља). 

Члан 2. 
Сеоско гробље је део насељеног места на сеоском подручју којем је 

урбанистичким и просторним планом или одлуком Већа Градске општине Пантелеј 
опредељена намена за сахрањивање житеља са тог подручја. 

Сахрањивање на сеоском подручју се може вршити само на гробљу. 
Земљиште које је урбанистичким и просторним планом или одлуком Већа 

градске општине предвиђено за проширење гробља, не сме се користити за покопавање 
посмртних остатака умрлог нити продавати трећим лицима. 

 
 

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СЕОСКОГ ГРОБЉА 
 

Члан 3. 
Гробна места уређују се и одржавају у складу са пројектом гробља. 
Уређивање и одржавање сеоског гробља у смислу ове одлуке је опремање 

простора за сахрањивање, уређивање, опремање и одржавање објеката и уређаја на 
гробљу који служе за обављање погребне услуге (капеле, чуварске кућице, јавни WC-и, 
јавне чесме и сл.), уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља и простора 
између гробних места, текуће 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. 

 
Члан 4. 

 
Под уређењем гробља, у смислу ове Одлуке, подразумева се старање о 

унутрашњем уређењу гробља према условима прописаним овом Одлуком 
  Пројектом сеоског гробља, у складу са овом Одлуком и урбанистичким планом, 
простор на гробљу намењен за сахрањивање дели се на гробне парцеле унутар којих се 
налазе гробна места,  водећи рачуна да ивица парцеле сеoског гробља морa бити 
удаљена најмање 50м од ивице парцеле најближег домаћинства. 
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 Величина појединог гробног места је 1,20х2,45м, са бочним стазама 0,40м и 
чеоним стазама 0,50м. Двојна гробна места су димензија 2,0х2,45м , са бочним стазама 
0,40м и чеоним стазама 0,50м. Породичне гробнице су димензија 2,80х2,45м и 
3,6х2,45м, , са бочним стазама 0,40м и чеоним стазама 0,50м.  
 Приликом парцелације простора опредељеног за сахрањивање мора се 
обезбедити приступачни пут, пешачке стазе и простор за вршење обреда. 
 Парцеле и гробна места морају бити нумерисана. 

Сеоско гробље треба да има ограду са капијом, санитарни чвор а по могућности 
капелу. Ширина зоне заштитног зеленила не сме бити мања од 6,0м. 

 
Члан 5. 

Под одржавањем гробља подразумева се одржавање објеката на гробљу, који 
служе за обављање погребне делатности, одржавање стаза, прилазних путева, 
зеленила, гробних места и чистоће на гробљу, као и реда на гробљу. 

 
Члан 6. 

Одржавање и уређење гробља обухвата следеће послове: 
- одржавање хигијене на простору гробља, у смислу чишћења гробља, 
- одвожење смећа са простора на гробљу одређеног за сакупљање смећа, 
- орезивање шибља и осталих дрвенастих засада на гробљу,одржавање објеката 

на гробљу у чистом и исправном стању. 
 

Члан 7. 
О изградњи, уређењу и одржавању сеоског гробља стара се Савет месне 

заједнице. 
Савет месне заједнице врши парцелацију  гробља и нових делова постојећег 

гробља. 
Савет месне заједнице је дужан да води евиденцију парцела и гробних места са 

именима сахрањених лица и датумом сахране, евиденцију о преносу посмртних 
остатака и друге евиденције у вези са обављањем ове делатности. 

Савет месне заједнице формира Одбор за сеоско гробље, као помоћно радно 
тело. 

Веће градске општине Пантелеј  одређује и ставља ван употребе гробља или 
део гробља. 

 
УСЛОВИ И  НАЧИН САХРАЊИВАЊА 

 
Члан 8. 

Под сахрањивањем, у смислу ове Одлуке, подразумева се покопавање 
посмртних остатака умрлог, као и друге радње које се предузимају у том циљу. 

 
Члан 9. 

Сахрањивање се може извршити 24 часа после утврђивања смрти,  на начин 
одређен посебним прописом. 

Сахрањивање на сеоском гробљу  пријављује се месној канцеларији. 
На основу потврде о смрти, месна канцеларија одобрава и одређује време 

сахране на сеоском гробљу у споразуму са лицем које је пријавило сахрану 
Посмртни остаци, након што је овлашћено лице утврдило смрт, преносе се на 

гробље, обавезно у мртвачком сандуку. 
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Члан 10. 
Гробно место за сахрањивање даје у закуп Савет месне заједнице, односно 

Одбор за  сеоско гробље, ако је формиран. 
Са закупцем гробног места се закључује Уговор о закупу гробног места, под 

условом  да је исто платило утврђену накнаду. 
За потребе своје породице једно лице може, унапред, закупити и више гробних 

места, само за чланове уже породице првог и другог реда.  
Члан 11. 

Закупац гробног места не може право закупа истог пренети на друго лице. 
 

Члан 12. 
У случају смрти закупца, право закупа гробног места припада лицу које је 

оглашено за његовог наследника.  Одбор за сеоско  гробље је дужан да са, овим лицем, 
закључи Уговор о закупу. 

Уколико решењем о наслеђу није одређен закупац гробног места или ако је више 
лица оглашено за закупце, ова лица су дужна да међусобно одреде заједничког 
пуномоћника, који је овлашћен да закључи Уговор о закупу. 

 
Члан 13. 

Посмртни остаци сахрањених морају да почивају у гробном месту најмање 10 
година од дана сахрањивања (обавезни рок почивања). 

Породица умрлог може продужити рок почивања посмртних остатака у гробном 
месту уз услов: 

- да је гроб редовно одржаван, 
-да је уредно плаћена накнада за протекло време почивања. 
 
 

Члан 14. 
Рок продужења почивања посмртних остатака умрлих је 10 година, односно док 

трају уредно плаћене накнаде, под уредно плаћеним накнадама сматра се кашњење до 
2 године. 

 
Члан 15. 

Посмртне остатке из гробова, односно гробница којима је истекао рок почивања 
из члана 12 и 13 Савет месне заједнице преноси у посебну заједничку гробницу о чему је 
дужан да води посебну евиденцију. 

Пре преноса посмртних остатака у смислу става 1. овог члана Савет месне 
заједнице је дужан да писмено опомене закупца да се уколико у року од 30 дана не 
плати накнада и на тај начин продужи рок почивања, извршити пренос посмртних 
остатака у посебну заједничку гробницу. 

У случају да се писмена опомена није могла уручити из било ког разлога, Савет 
месне заједнице ће путем обавештења на огласној табли гробља а по потреби и путем 
средстава информисања, позвати закупца да поступи у складу са одредбама из става 2. 
овог члана. 

О преносу посмртних остатака и уклањања надгробних обележја обавестиће се 
ће у року од 15 дана по протеку рока из става 2. овог члана обавестити надлежно 
одељење Градске управе. 

 
Члан 16. 

У исто гробно место не може се извршити ново сахрањивање, односно 
постављање урне, док не протекне обавезни рок почивања, осим у следећим 
случајевима: 
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- ако је покојник брачни друг сахрањеног, 
- ако је покојник сродник по крви у правој линији или у побочној до четвртог 

степена закључно или 
- ако су то брачни другови лица из алинеја 2. овог става. 
Одбор за сеоско гробље може одобрити, на писмени захтев, али уз изричиту 

сагласност лица које има право закупа гробног места, да се у то гробно место сахране 
посмртни остаци умрлог лица које не спада у ред лица побројаних у ставу 1. овог члана. 

 
Члан 17. 

Ископавање и пренос посмртних остатака се може извршити на основу захтева 
званичне институције (Окружни суд) и на основу захтева заинтересованог лица. 

Када заинтересовано лице подноси захтев дужно је да , уз исти , приложи извод 
из матичне књиге умрлих, изјаве сродника да су сагласни о ископу и преносу посмртних 
остатака, потврду Савета Месне заједнице да је обезбеђено ново гробно место и 
исправу Санитарне инспекције. 

Решење о одобрењу за ископавање и пренос посмртних остатака доноси 
надлежна управа за комуналну делатност. 

 
Члан 18. 

За постављање, уклањање или преправку надгробних обележја потребна је 
сагласност Савета Месне заједнице  уз подношење на увид Уговор о закупу гробног 
места и уредно плаћене обавезе. 

 
ЕВИДЕНТИРАЊЕ САХРАЊЕНИХ 

 
Члан 19. 

Евиденција гробних места и сахрањених се води у посебној књизи, уз уношење 
свих података из смртовнице и других релевантних података, на посебном обрасцу који 
је саставни део ове Одлуке. 

 
ИЗГРАДЊА И УПРАВЉАЊЕ СЕОСКИМ ГРОБЉИМА 

 
Члан 20. 

 Земљиште за сеоско гробље прибавља се на основу одлуке Савета месне 
заједнице, на предлог Одбора за сеоско гробље. 
 Средства за прибављање земљишта за гробље обезбеђују се из: 

- средстава месне заједнице 
- месног самодоприноса 
- закупнине за постојећа гробна места 
- донација. 

 
 

Члан 21. 
 Сеоским гробљем управља Одбор за сеоско гробље. 
 Одбор има председника и 4 члана које бира Савет месне заједнице, на период од 
4 године. 
 Председник месне заједнице је по функцији члан Одбора. Из редова чланова 
одбора бира се благајник Одбора. 

 
Члан 22. 

 Седнице Одбора за сеоско гробље се сазивају по потреби, а најмање једном 
месечно. 
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 Седнице Одбора сазива председник по сопственој иницијативи или на захтев 
чланова Одбора или Савета месне заједнице. 
 

Члан 23. 
 Одбор за сеоско гробље предлаже Савету месне заједнице одлуке  које се односе 
на: 

1. евидентирање гробних места 
2. утврђивање висине закупнине и давање у закуп гробних места 
3. евидентирање сахрањених на сеоском гробљу 
4. уређење и одржавање сеоског гробља 
5. спровођење осталих одредби ове одлуке. 

 
 

Члан 24 
 Поред обавеза из члана 22. ове одлуке, Одбор за сеоско гробље је дужан: 

- да Савету месне заједнице предлаже прибављање новог земљишта за 
сахрањивање 

- да врши контролу употребе и одржавања сеоског гробља 
- да иницира спровођење поступка против лица која намерно оштећују објекте на 

сеоском гробљу 
- да подноси пријаве комуналној инспекцији против лица која поступају супротно 

овој одлуци. 
Члан 25. 

На почетку сваке године за текућу годину, Савет месне заједнице одређује 
висину накнаде за одржавање гробних места, као и накнаду за закуп гробних места. 

Одлуке из става 1. овог члана морају бити објављене на огласној табли месне 
заједнице. 

Члан 26. 
 

 Средства за изградњу и одржавање сеоског гробља обезбеђују се на основу 
финансијског плана месне заједнице. 

За закуп, коришћење гробног места, уређивање и одржавање објеката на гробљу, 
као и за коришћење услуга на гробљу (одржавање путева, стаза, простора између 
гробних места, зеленила, јавне расвете, чистоће и реда и др.) корисник гробног места 
плаћа накнаду, коју утврђује Савет месне заједнице, у годишњем износу и ова накнада 
се плаћа за период од једне до пет година унапред, најкасније у року од 30 дана од дана 
истека рока за који је ова накнада плаћена. 

На утврђену цену услуге из претходног става овог члана сагласност даје Веће 
Градске општине Пантелеј. 

Средства из става 1. овог члана користе се и за рад гробара. 
 
 

ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕОСКОМ ГРОБЉУ 
 

Члан 27. 
Гробље је отворено за посетиоце сваког дана од 07-18 сати. 
Пружање погребних услуга за потребе грађана врши се сваког дана. 

 
Члан 28. 

На гробљима се може садити трава, цвеће и ниско украсно шибље. 
Није дозвољено сађење високог растиња – дрвећа, због развијања корена и 

нарушавања гробних места. 
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Члан 29. 
Ради очувања гробља, ознака на гробљу и других објеката забрањено је 

- прескакати ограду, ломити и кидати дрвеће и друге засаде, газити зеленило и 
шибље, 
- газити, прљати, скрнавити гробно место 
- нарушавати и реметити ред и мир на гробљу, 
- уводити животиње или пуштати на испашу 
- возити моторна возила и бицикле 
- стварати нечистоћу, бацати увеле венце, увело цвеће и друге предмете по 

стазама, путевима и зеленим површинама, 
- остављати храну и друге отпатке на гробовима, 
- спаљивати траву, суво цвеће на гробовима и стазама, 
- бацати отпатке ван места одређеног за ту намену. 
 
 

Члан 30. 
На гробљу се могу обављати занатски радови под следећим условима: 

- радови се морају, претходно, пријавити Одбору за сеоска гробља, уз подношење на   
увид Уговор о закупу гробног места и уредно плаћеним обавезама 
- радови се могу изводити тако што ће се очувати мир и достојанство, 
- грађевински материјал и опрема за извођење радова могу се на гробљу држати 
онолико времена колико је неопходно да се радови изведу, а по завршетку радова или у 
случају прекида радова сав преостали грађевински материјал и опрема мора бити 
уклоњена, а место радова доведено у првобитно стање, 

- ако се, приликом извођења радова, на гробљу пронађу делови сандука, костију и 
друго морају се закопати на исто место, 

- уколико се, приликом извођења радова, пронађу предмети од вредности раније 
сахрањених лица или предмети који имају археолошку вредност, морају се одмах 
пријавити и предати Одбору за сеоско гробље. 

 
Члан 31. 

Сахрањивање умрлих, до изградње капеле на гробљу, вршиће се према  месним 
обичајима, уз примену одредаба ове Одлуке. 

 
НАДЗОР 

 
Члан 32. 

 Надзор над применом ове Одлуке врши комунална инспекција Градске општине 
Пантелеј. 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 33. 
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице , ако: 
- врши покопавање посмртних остатака умрлог ван гробља (члан 3. став 3. Одлуке) 
- поступи супротно одредби члана 7 став 2. Одлуке, 
- поступи супротно одредби члана  9. Одлуке, 
- не прибави сагласност за постављање, уклањање или преправку надгробних обележја 
(члан 15. ове одлуке), 
- на гробу сади високо растиње – дрвеће (члан 28. став 2 Одлуке) 
- поступи супротно одредбама члана 27, 28 и 29. Одлуке. 
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Члан 34. 
 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузетник ако поступи супротно одредбама члана 30. ове Одлуке. 

 
 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 35. 
 

 Савети месних заједница Градске општине Пантелеј ће у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке формирати Одборе за сеоска гробља. 
 Одбори за сеоска гробља ће у року од 3 месеца од дана конституисања извршити 
евидентирање постојећег стања и о томе поднети извештај Савету месне заједнице. 
 

Члан 36. 
 

Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу Града Ниша". 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Ослука о сеоским гробљима 

(```Службени лист Града Ниша`` број 68/2009). 
 

Број:     69-3/17-01 
Датум:   17.11.2017. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ 
                                                                                                  

           ПРЕДСЕДНИК 
 

Срђан Нешић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


