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Н  А  Ц  Р  Т 

 

На основу члана 2. став 1. тачка 6. и члана 20. Закона о комуналним дјелатностима  
(„Службени гласник РС“, број: 11/95, 18/95 и 51/02), члана 2. тачка 11. Одлуке о 

комуналним дјелатностима, („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 7/07) и 

члана 28. Статута Општине Козарска Дубица – пречишћени текст, („Сл. гласник Општине 
Коз. Дубица“, број: 5/06 – пречишћени текст, 6/07 и 2/08), Скупштина општине Козарска 
Дубица, на 34.сједници одржаној дана 26.06.2008. године, донијела је 
 

 

О Д Л У К У 

 о одржавању гробаља и погребној дјелатности  

 

 

 I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

Овом се Одлуком прописује начин уређивања, кориштења и одржавања гробља на 
градском подручју  Општине Козарска Дубица, чистоће на гробљу, начин додјељивања 
гробних мјеста, вођење гробног дневника умрлих лица,  уређење и одржавање гробова и 

гробница, располагање са напуштеним гробовима и гробницама те друге мјере везане уз 
сахрану, ископ (ексхумацију ) и пренос мртвих. 

 

Члан 2. 

 

Гробље у употреби је ограђени простор земљишта на којем се налазе гробна мјеста, 
пратеће грађевине и комунална инфраструктура и на којем се полажу односно сахрањују 

посмртни остаци умрлих, а састоји се од унутрашњег простора (површине за сахрану, 
опроштајни, пратећи и погонски дио) и вањског простора (саобраћајне површине, 
паркиралишта и остале услуге). 

 

Гробље ван употребе је земљиште из става 1. овог члана које је посебном Одлуком 

скупштине општине стављено ван употребе јер на гробљу нема мопгућности укопа  због 
просторних, санитарних или других услова.. 

Скупштина општине може посебном одлуком одређена гробља која су стављена ван 

употребе ставити под заштиту. 
Гробља која су по својим обиљежјима и значају проглашена споменицима одржавјау 

се у складу са законом и посебним прописима заснованим на закону. 
 

Члан 3. 

 

На подручју насеља градског карактера Козарска Дубица налази се градско гробље, 
које је комунални објект у власништву Општине Козарска Дубица. 

 

Гробља која се налазе уз вјерске објекте су у власништву вјерских зајендица које 
њима упрвљају и одржавају их у складу  са законом. Та гробља се морају користити у 

складу са општим условима којима се обезбеђује њихова намјена, коришћење и други 

услови утврђени законом, односно овом Одлуком. 
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II  - ГРАЂЕЊЕ, ЗАТВАРАЊЕ И СТАВЉАЊЕ ГРОБЉА ВАН УПОТРЕБЕ 

 

2.1. Услови за изградњу  

Члан 4. 

 

Простор намјењен за изградњу гробља одређује се просторно планском 

документацијом  Скупштине општине Козарска Дубица. 
 

Члан 5. 

 

Изградња новог односно проширење постојећег гробља утврђује се Програмом мјера 
за унапређење стања у простору и просторно планском документацијом и то за најмање 
100 година код изградње новог гробља, а најмање 30 година код проширења постојећег 
гробља. 

Члан 6. 

 

Постојеће градско гробље у Козарској Дубици може се проширивати, ако је то 

предвиђено просторно планском документацијом. 

Изградња новог гробља може се вршити на локацијама које испуњавају слиједеће 
услове: 

1. да је локација гробља удаљена најмање 500 метара од најближих стамбених 

објеката, 
2. да је земљиште равно или са благим нагибом тако да ниво подземних вода не 

доспјева до најнижег нивоа гробних мјеста, 
3. да је земљиште добро саобраћајно повезано са насељем, 

4. да правац доминантних вјетрова, односно ружа вјетрова нема смијер од гробља ка 
насељу 

5. да гробље путем подземних вода не може угрожавати постојеће објекте за 
снабдијевање насеља водом за пиће и друге потребе становништва. 

 

Члан 7. 

 

На простору одређеном за изградњу горбља није дозвољена изградња било каквих 

објеката који не служе у сврху изградње, уређења или одржавања горбља. 
 

2. 2. Затварање и стављање гробља ван употребе  

  

Члан 8. 

 

Кад се утврди да на гробљу више не постоји могућност оснивања нових гробних 

мјеста, али постоји могућност сахране у постојећа гробна мјеста, Скупштина општине ће 
донијети одлуку о затварањугробља.   

Кад на постојећем гробљу или дијелу гробља више нема могућности за сахране 
умрлих због просторних, санитарних или других услова, Скупштина општине ће донијети 

одлуку о стављању гробља или дијела гробља ван употребе. 
 

Члан 9. 

 

Скупштина општине може донијети одлуку о пренамјени гробља или дијела гробља 
које је ван употребе, под условом да се пренамјена гробља и даљње сахране осигурају на  
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другом постојећем гробљу или изградњом новог гробља на подручју града. 
Пренамјена гробља или дијела гробља могућа је најраније након протека сто година од 

дана посљедње сахране. 
  

III - УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉЕМ 

Члан 10. 

 

Градским гробљем у Козарској Дубици управља предузеће „Комуналац“ а.д. 

Козарска Дубица (у даљем тексту: предузеће). 
Сеоски гробљима управљају Савјети Мјесних заједница. 

 

Члан 11. 

 

Под управљањем гробљем подразумијева се додјела гробних мјеста те уређење, 
одржавање и реконструкција гробља и то на начин који одговара техничким, санитарним и 

другим условима, при чему треба водити рачуна о заштити околине и естетским 

разлозима. 
Управљање гробљем  предузеће треба обављати на начин којим се исказује поштовање 
према умрлим лицима које су на њему сахрањене. 

 

Члан 12. 

 

Предузеће не одговара за штету што их на гробовима, гробним споменицима или 

гробницама почине трећа лица. 
 

IV - КОРИШТЕЊЕ ГРОБНИХ МЈЕСТА 

  

4.1. Давање гробног мјеста на кориштење  

 

Члан 13. 

 

Кориштење гробног мјеста на градском гробљу у Козарској Дубици, одобрава се на 
захтјев заинтересованог лица на неодређено вријеме и уз накнаду, о чему предузеће које 
управља гробљем доноси рјешење. 

Против рјешења из претходног става заинтересирано лице може изјавити приговор 

Управном одбору предузећа. 
 

За кориштење гробног мјеста корисник плаћа предузећу  годишњу гробну накнаду. 

 

Висину годишње гробне накнаде утврђује предузеће уз сагласност Начелника 
општине.  

Ако се Начелник општине не изјасни о приједлогу висине гробне накнаде у року од 

30 дана, од дана доставе приједлога, предложена висина гробне накнаде сматра се 
прихваћеном и може се примјењивати. 

Član 14. 

 

На захтејв заинтересованог лица предзеће може уз накнаду дати у закуп 

(резервацију) простор за гробно мјесто, односно гробницу на рок од 10 година. 
 

Висину накнаде за закуп утврђује предузеће. 
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Члан 15.  

 

Лице које је закупило(резервисало) гробно мјесто или гробницу може исто отуђити 

само уз претходну сагласност предузећа. 
Лице које је закупило (резервисало) гробно мјесто или гробницу може исто без накнаде 
усупити другом заинтересованом лицу уз давање овјерене  писмене изјаве или посебног 
угвора да уступа гробно мјесто или горбницу, а уз претходну сагласност предузећа. 
 

Члан 16. 

 

Гробно мјесто за које гробна накнада није плаћена десет година, сматра се 
напуштеним и може се поново додјелити на кориштење, али тек након протека петнаест 
година од посљедње сахране у гроб, односно након протека тридесет година од сахране у 

гробницу. 
Пријашњи корисник гробног мјеста, за које се према ставу 1. овог члана сматра да је 

напуштено, може располагати изграђеном опремом и уређењем гроба (надгробна плоча, 
надгробни споменик и знаци, ограда гроба и сл.) након што плати дужни износ гробне 
накнаде са законском затезном каматама. У противном, сматра се да се ради о напуштеној 
имовини, којом предузеће може слободно располагати. 

Прије додјеле напуштеног гробног мјеста, односно гробнице, према ставу 1. и 2. 

овога члана, другом кориснику, предузеће је дужно премјестити остатке сахрањених из 
напуштеног гроба односно гробнице у заједничку гробницу изграђену за ту намјену. 

 

4.2. Право сахране 

Члан 17. 

 

На подручју града Козарска Дубица изграђено је једно градско гробље на којем  се  
сахрањују  сви умрли са подручја града Козарска Дубица, као и они који на градском 

гробљу имају гроб или гробницу, а живјели су  на подручју неке друге јединице локалне 
самоуправе. 

Умрлог се може сахранити и на другом гробљу, које је он одредио за живота или које 
одреди његова породица , односно лица  која су дужна старати се о његовој сахрани.  

Умрлог се може покопати и изван гробља, али само уз одобрење које, у складу с 
азаконом, даје одјељење надлежно за комуналне послове и уз претходно мишљење 
санитарног инспектора. 

Члан 18. 

 

На градском гробљу  умрли се сахрањује у складу са  одредбама ове Одлуке, без 
обзира на његово држављанство, националност и вјероисповијест. 
 

Члан 19. 

 

Право сахране уз корисника гробног мјеста имају и чланови његове породице. 
Корисник гробног мјеста може допустити привремену сахрану  и другим лицима. 
 

4.3.Насљеђивање и уступање гробног мјеста 

 

Члан 20. 

 

Након смрти корисника гробног мјеста право на кориштење гробног мјеста стичу 

његови наследници. 
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Члан 21. 

 

Корисник може гробно мјесто уговором уступити трећим лицима. Уговор о 

уступању  тога  кориштења мора се доставити директору предузећа, ради уписа новог 
корисника у гробни дневник. 

Члан 22. 

 

Опрема и уређај гроба изграђени на гробном мјесту сматрају се некретнином, па ако 

се уз уступање гробног мјеста продаје или на други начин преноси право власништва на 
опреми односно уређају гроба, нови корисник гробног мјеста дужан је уз уговор о 

уступању приложити и доставити предузећу и доказ о уплаћеном порезу на промет те 
некретнине. 

У случају спора о праву сахране односно кориштењу гробног мјеста, предузеће ће 
обуставити сахране у спорно гробно мјесто док спор не буде ријешен нагодбом странака у 

спору или правоснажном судском пресудом. 

 

V - ГРОБНИ ДНЕВНИК И РЕГИСТАР УМРЛИХ ЛИЦА 

  

5.1. Гробни дневник 

Члан 23. 

 

Предузеће  је дужно водити гробни дневник и регистар умрлих лица о сахрани свих 

умрлих лица на градском гробљу у Козарској Дубици. 

Гробни дневник и регистар умрлих лица воде се у облику књиге и рачунарском 

техником. 

Члан 24. 

 

Гробни дневник води се у облику главне и помоћне књиге. 
Главна књига води се  према гробним мјестима, у слкаду  са планом  гробних мјеста 

и гробница. 
Поред главне књиге води се и помоћна књига која је истог садржаја као и главна 

књига, а у њу се уписују подаци након што страница у главној књизи за одређено гробно 

мјесто буде попуњена. 
Члан 25. 

 

Гробни дневник садржи податке о: 

- лицима  које имају право сахране, 
- гробовима  и гробницама за урне, 
- корисницима  гробова и гробница те гробова и гробница за урне, 
- свим промјенама, 
- узроку смрти. 

Члан 26. 

 

Саставни дио гробног дневника  представља  план гробних мјеста и гробница, 
означен бројчаним ознакама које се уписују у гробни дневник. 

 

Члан 27. 

 

Уз изворник (оргинал) гробног дневника води се и други примјерак гробног 
дневника   рачунарском  техником и то на начин да садржај рубрика и података мора бити 

идентичан  изворнику који се води ручно. 
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Подаци другог примјерка гробног дневника  похрањују се на ЦД медију у најмање 
два примјерка. 

Гробни се дневник  похрањује и трајно чува. 
 

Члан 28. 

 

Упис података у гробни дневник   обавља се на основу   исправа о идентитету умрлог 
лица и података које даје лице које брине о сахрани умрлог. 

 

За уписивање података у гробни дневник употребљава се трајна тинта. Уписани 

подаци морају бити читки и прецизни, а уписани текст у дневнику не смије се 
прецртавати, исправљати или брисати. Исправљање грешака као и друга важнија 
запажања уписују се у дневнику у рубрику "примједбе". 

 

5.2. Регистар умрлих лица  

 

Члан 29. 

 

Уз сваки гробни дневник  предузеће је дужно водити и регистар умрлих лица по 

личном  имену и имену оца те јединственом матичном броју грађана – умрлог лица, са  
напоменом гдје је сахрањено. 

Члан 30. 

 

Уз изворник регистра умрлих лица води се и други примјерак регистра рачунарском  

техником и то на начин да садржај рубрика и података мора бити идентичан изворнику 

који се води ручно.  

 

Подаци другог примјерка регистра умрлих лица  похрањују се на ЦД - медију у 

најмање два примјерка. 
 

Регистар умрлих лица  се похрањује и трајно чува.  
 

Члан 31. 

 

Изворници гробног дневника и регистра умрлих лица  чувају се у предузећу, а други 

примјерак гробног деневника  и регистра умрлих лица, који су похрањени на ЦД- медију, 

чувају се у архиви Општине Козарска Дубица. 
 

Изворник и други примјерак гробног дневника и регистра умрлих лица  не смију се 
чувати у истој згради. 

Члан 32. 

 

Надзор над вођењем гробног дневника и регистра умрлих лица  проводи Комунална 
полиција. 
 

VI -  ИЗГРАДЊА И УРЕЂИВАЊЕ ГРОБЉА, ГРОБОВА И ГРОБНИЦА 

  

Члан 33. 

 

Изградња, проширење и уређење градског гробља у Козарској Дубици  обавља се у 

складу са  планом који доноси управни одбор предузећа. 
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6.1. Изградња гробова и гробница  

  

Члан 34. 

 

Гробови и гробнице граде се у редовима који нису дужи од 60 метара. 
Више гробних редова са међуразмацима који служе као прилазне стазе чине гробно 

поље. 
Гробна поља подијељена су главним стазама које морају бити израђене од тврдог 
материјала, без препрека за кретање, не већег уздужног  пада ( нагиба )  од 8% и 

попречног пада (нагиба)   од 2%, а на новим дијеловима гробља морају бити минималне 
ширине од 3 метра. 

Члан 35. 

 

За изградњу гробнице, бетонског оквира или надгробног споменика није потребна 
грађевинска дозвола, али се инвеститор приликом градње мора придржавати услова 
добијених од предузећа који су у складу с планом изградње, проширења и уређења 
градског гробља. 

Приликом градње инвеститор и извођач радова дужни су се придржавати и свих 

закона, прописа и правила струке која се односе на градњу одређене врсте грађевина, 
односно радова. 

Члан 36. 

 

Изградња или преправка гробнице, гробног оквира, надгробног споменика, натписне 
плоче и сл., може се обављати само на основу рјешења, које на захтјев корисника гробног 
мјеста издаје надлежна служба предузећа. 

Рјешењем се утврђују положај, облик и димензије гробнице, гробног оквира или 

надгробног споменика, који морају бити у складу с Планом уређења и проширења гробља, 
који доноси надлежни орган предузећа. 

Члан 37. 

 

Грађевинске, клесарске и сличне услужне радове за кориснике гробних мјеста могу 

обављати  правна и физичка лица  (предузећа, предузетници ), али само ако су 

регистровани за обављање тих радова односно дјелатности. 

Предузеће је овлаштено забранити извођење радова на гробљу сваком неовлаштеном 

лицу  које није регистровано  за обављање грађевинских, клесарских и сличних радова, а 
против корисника гробног мјеста који је запослио, односно ангажовао таквог извођача 
радова, као и против самог извођача поднијеће се прекршајни налог  надлежном 

прекршајном суду. 

Члан 38. 

 

Радови на гробљу смију се изводити само у радне дане утврђене календаром рада 
предузећа од понедјељка до петка, од 07,оо до најдуже 15,00 сати. 

 

Изузетно, на захтјев корисника гробног мјеста, а због оправданих разлога (завршетак 

бетонирања и сл.), предузеће може одобрити извођење радова и дуже од времена 
одређеног у претходном ставу, али најдуже до 19,00 часова.односно у суботу од 07,оо до 

12,00 часова.  
 

Забрањено је извођење било каквих радова на гробљу недјељом и на дане државних, 

општинских и вјерских празника. 
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Члан 39. 

 

Материјал за извођење радова смије се држати на гробљу само толико колико је 
потребно за извршење радова, уз услов да се не омета проходност стаза и путева на 
гробљу и не оштећују, затрпавају или на други начин онечишћују сусједна гробна мјеста.  

 

Након завршетка радова корисник гробног мјеста дужан је одмах уклонити сав 
преостали материјал и отпад те сав простор око гробног мјеста које је уређивао очистити и 

вратити у првобитно стање. 
Члан 40. 

 

Радови  на гробљу морају се изводити тако да се у највећој могућој мјери не ремети 

мир и ред на гробљу. 
 

Извођач радова дужан је прекинути радове прије почетка спровода односно сахране 
умрлог лица  до завршетка спровода и одласка породице покојника са гробља, ако би 

извођење радова буком или на други начин ометало или нарушавало одвијање сахране. 
 

6.2. Димензије гробова и гробница  

  

Члан 41. 

 

Нето димензија гробног мјеста (величина гробне јаме) износи најмање 80 x 200 

центиметара. 
Бруто димензија гробног мјеста износи најмање 120 - 150 x 250 - 300 центиметара. 
Дубина укопног мјеста у земљаном гробу мора бити најмање 140 центиметара, а 

изнад  ковчега мора бити најмање 80 центиметара  земље. 
 

Између гробних мјеста мора бити пролазна стаза ширине најмање 40 центиметара. 
 

Члан 42. 

 

Нето димензија гробнице (величина унутар зидова гробнице) у једном ступцу износи 

најмање 100 x 230 центиметара, у два ступца најмање 160 x 230 центиметара, а у три 

ступца најмање 230 x 230 центиметара. 
 

Бруто димензија гробнице (величина вањских рубова зидова) повећава се за 15 - 30 

центиметара на све четири стране гробнице, рачунајући од нето димензија гробнице. 
Нето димензија гробнице за једну урну износи 50 x 50 центиметара, а за четири урне 100 x 

100 центиметара. 
 

Гробница мора бити изграђена од водонепропусног бетона. 
 

6.3. Уређивање гробља, гробова и гробница  

 

Члан 43. 

 

Под уређењем гробља подразумијева се одржавање и чишћење земљишта, путева и 

стаза на гробљу, одржавање и чишћење пратећих грађевина те садња  и одржавање 
зеленила и зелених површина. 
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Гробље се мора уређивати и одржавати у складу са  урбанистичким, грађевинским и 

санитарним прописима, као и у складу са естетским захтјевима водећи рачуна о 

поштовању према умрлим лицима које су у њему сахрањене. 
Гробље мора бити ограђено, а по потреби и чувано. Ограда може бити жичана, са 

зеленилом или са зиданим постољем, обликована у складу са  традицијским елементима 
локалне архитектуре. 

Члан 44. 

 

О уређивању и одржавању гробља, мртвачнице, ограде и других објеката на гробљу, 
украсног зеленила, дрвећа, цвијећа и травнатих површина те уклањању отпада, брине се 
предузеће. 

Члан 45. 

 

На гробљу мора бити уређен посебан простор и лако доступан, на који се постављају 

контејнери за одлагање смећа,  остатака увелог цвијећа, вијенаца те другог отпада.  
Унутар гробног поља морају се поставити кошаре за отпад, тако да покривају гробна 
мјеста димензија пречника до 50 метара. 

Предузеће је дужно редовно празнити кошаре за отпад и контејнере и сав отпад 

одвозити на одлагалиште комуналног отпада. 
Унутар гробног поља морају се поставити водоводне славине, прикључене на 

градски водовод, које покривају гробна мјеста димензија пречника највише 100 метара. 
 

Члан 46. 

 

О уређењу и одржавању појединих гробова и гробница морају се бринути корисници 

гробних мјеста односно гробница. 
Корисници су дужни гробно мјесто односно гробницу држати уредну и чисту, 

водећи рачуна о томе да се приликом чишћења не оштете сусједни гробови или гробнице. 
На гробове и гробнице могу се постављати вијенци, свијеће, и посуде са цвијећем, у 

складу са естетским изгледом гроба односно гробнице. 
На гробу није дозвољено сађење грмља и другог високог раслиња. 
Предузеће је дужно са  гробова и гробница уклонити све надзидане сталне и 

привремене објекте мимо габарита гробнице као и  дотрајале вијенце и увело цвијеће. 
Клупе и столице не могу се постављати поред горбова и гробница изузев на 

слободном простору закупљене (резервисане површине). 
 

Члан 47. 

 

Кориснике који не уређују и одржавају гроб односно гробницу предузеће је дужно 

упозорити на њихову обавезу. Ако ни послије упозорења не уреде гроб односно гробницу, 
предузеће ће то учинити на трошак корисника. 

Гробове и гробнице за које се не може утврдити корисник уређује и одржава 
предузеће. 

Члан 48. 

 

Свако се гробно мјесто мора означити одговарајућим надгробним знаком. 

Корисник гробног мјеста одлучује о изгледу  надгробног знака, споменика, натписа и 

имена и презимена сахрањених у гробном мјесту, уз придржавање одредаба чл.ана 34. и 

35. ове Одлуке. 
Уз писмени захтјев за подизање надгробног споменика, корисник гробног мјеста 

мора приложити идејну скицу надгробног споменика. 
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Члан 49. 

 

Надгробни знак треба да одговара естетским критеријима и пиетету. 
Надгробни споменик не може бити виши од 1,30 метара, нити шири од 0,90 метара. 
О начину обликовања нагробног споменика одлучује ближа родбина умрлог лица, 

односно лице које се стра о одржавању гроба или гробнице. 
Гробнице се не могу зидати нити се над истим могу подизати и постављати кровови. 

Поред личних података умрлог и имена ожалошћених, натпис на споменику може да 
садржи и други погодан натпис, цртеж, слику или фрагмент. 

 

Забрањено је на надгробне споменике ствљати натписе или знакове: 
 

- којима се оптужују или вријеђају жива или мртва лица; 
- којима се вријеђају национални или вјерски обичаји; 

- који су у нескладу са пиететом и моралним начелима; 
- који су у супротности са општим прописима и правилима који се примјењују на 

гробљу. 

 

Предузеће ће омах уклонити споменик који има неко од обиљежја из става 6. вог 
члана о трошку лица које се стра о гробу. 

 

Члан 50. 

 

Натписи на гробовима и гробницама не смију вријеђати ничије националне, вјерске 
или моралне осјећаје, нити на било који начин повриједити успомену на покојника. 

 

Натписи на гробовима и гробницама лица које су задужиле Републику Српску 

требају бити поново исписани текстом који тачно и пристојно објашњава њихову улогу  у 

животу народа Републике Српске ако постојећи натписи, исписани у протекла времена, 
нису свеобухватна у том смислу. 

Члан 51. 

 

Гробови и гробнице које су проглашене споменицима културе не могу се  сматрати 

напуштеним, већ их треба одржавати и обнављати у складу са  прописима о заштити 

споменика културе. 
 

Гробови у којима су сахрањени посмртни остаци значајних историјских лица, не 
могу се сматрати напуштеним, већ о њима брине предузеће.  

О значају лица, мишљење даје Скупштина општине Козарска Дубица. 
 

6.4. Зелене површине, паркиралишта и друге јавне површине  

 

Члан 52. 

 

Гробље мора имати зеленило, односно зелене површине које износе најмање 5 % 

површине гробља. 
 

Унутар гробног поља морају се поставити клупе за сједење тако да поједини  гроб не 
буде удаљен више од 100 м од одморишта и клупе за сједење. 
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Члан 53. 

 

Паркиралишта за потребе гробља морају бити ван гробља и одвојена од јавне цесте. 
 

Члан 54. 

 

Прилаз посјетиоца гробља и пословни улаз морају бити одвојени. 

Улаз у гробље и опроштајне површине морају имати јавну расвјету.  

Све јавне површине морају бити изведене без просторних баријера за кретање 
инвалидних лица. 

 

6. 5. Мртвачница 

Члан 55. 

 

Гробље мора имати мртвачницу. 
 

Мртвачница се састоји од једне или више просторија  оријентисаних према 
опроштајном простору и помоћних просторија. 

Помоћне просторије намијењене су за: простор за вјерског службеника, простор за 
службено особље, простор за идентификацију и опремање покојника, простор за пријем и 

одлагање сандука, простор за одлагање вијенаца и цвијећа те одвојене санитарне 
просторије за службено особље и посјетиоце. 

Мртвачница мора бити прикључена на објекте и уређаје комуналне инфраструктуре 
(електрична енергија, водовод и одводња отпадних и оборинских вода). 
Просторије мртвачнице морају се по потреби, а нарочито послије изношења умрлог, 
опрати и дезинфицирати. 

 

VII - ПРЕНОС, САХРАНА  И  ИСКОПАВАЊЕ (ЕКСХУМАЦИЈА) 

         УМРЛИХ ЛИЦА  

  

7. 1. Пренос умрлих 

Члан 56. 

 

Тијело умрлог се најкасније пет часова послије смрти обавезно преноси у 

мртвачницу. 
Пренос умрлог у мртвачницу мора се обавити у затвореном сандуку. Сандук мора бити 

направљен од  дрвета, метала или другог отпорног материјала. 
Пренос односно превоз умрлог у мртвачницу врши се посебним погребним возилом. 

 

Члан 57. 

 

Пренос умрлог ради сахране у другом мјесту, а не на градском гробљу у Козарској 
Дубици обавља се према прописима о преносу умрлих. 

За пренос односно превоз умрлог од заразних болести примјењују се посебни 

прописи. 

Члан 58. 

 

Умрло лице које је била покопано, може се преносити само у металном залемљеном 

сандуку. Ако је умрло лице било покопано у дрвеном сандуку, након ископавања ставља 
се у метални сандук, који се мора залемити и ставити у дрвени сандук тако да се не може 
помицати. 
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Остаци умрлог лица који се ради преноса ископавају пошто је протекло десет година од 

дана сахране, морају се смјестити у метални или дрвени сандук. 

 

Члан 59. 

 

Умрло лице  које није била покопано, а умрло је од заразних болести, може се 
преносити само у затвореном и залемљеном металном сандуку који је стављен у дрвени 

сандук. 

 

7.2. Сахрана умрлих 

 

Члан 60. 

 

Сахрана умрлих обавља се из мртвачнице. 
Просторија за излагање у мртвачници мора бити отворена за одавање почасти 

покојнику најмање два сата прије времена одређеног за сахрану. За цијело вријеме у којем 

је мртвачница отворена, предузеће је дужно организовати чуварску службу. 

  

Члан 61. 

 

Сахрана умрлог може се извршити кад прођу најмање 24 сата од тренутка смрти. 

Мртво тијело може бити изложено у мртвачници унутар времена од 48 сати након смрти. 

Одобрење за скраћење или продужење излагања умрлог издаје санитарно-здравствени 

инспектор. 

Тијело умрлог изложено у мртвачници мора бити одјевено и смјештено у сандук. 

 

Члан 62. 

 

На захтјев лица које се стара о сахрани, односно на захтјев породице умрлог може се 
на дан сахране, без формирања погребне пјешачке поворке, погребним возилом вршити 

превоз умрлог из мртвачнице до вјерског објекта ради извршења вјерског обреда. 
 

Након извршеног обреда у вјерском објекту, умрли се поново, без формирања 
поворке, погребним возилом превози до мртвачнице на градском гробљу. 

 

Члан 63. 

 

На захтјев лица које се стара о сахрани, односно на захтјев породице умрлог може се 
на дан сахране вјерски обред вршити у просторијама мртвачнице на градском горбљу. 

 

Члан 64. 

 

Погребна поворка формира се од платоа мртвачнице до мјест укупа на градском 

гробљу. 

Забрањљено је формирање пјешачке поворке, односно ношење умрлог градским 

улицама. 
Члан 65. 

 

Сахрана умрлог лица смије се обавити само у затвореном сандуку. 
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Члан 66. 

 

Сахрана умрлог смије се извршити само уз претходно добивену дозволу за сахрану  

која се мора предати надлежном лицу предузећа.  
Погребна служба предузећа од момента смрти лица обавља послове везане за 

сахрану, а нарочито: 

 

- припремање умрлог за сахрану (купање, облачење посмртне одјеће и друго) у 

зависности од жеље породице умрлог, односно лица које се стара о сахрани, 

- копање гробног мјеста (раке), 
- превожење посмртних остатака до мртвачнице на градском гробљу, 

- изношење посмртних остатака од мртвачнице до гробног мјеста или гробнице, 
- спуштање у гробницу, засипање земљом и површинско обликовање гробног мјеста, 
- чување посмртнихостатака у леденим коморама, 
- обављање по потреби и других послова везаних за поступак сахрањивања. 
 

Одмах послије сахране утврђене чињенице о извршеној сахрани уписују се у 

прописане службене евиденције (гробни дневник, регистар умрлих лица). 
 

Члан 67. 

 

Након спуштања сандука са  умрлим у гроб он се мора одмах засути земљом са  
хумком висине најмање 40 центиметара. 

Сандук са  умрлим који се ставља у гробницу мора се обавезно положити на већ 

уграђене носаче, а не на сандуке који су већ у гробници. Гробница се мора затворити, а 
ако се закључава, кључеви се предају на чување надлежном лицу предузећа. 

 

Члан 68. 

 

У случају сумње о праву на кориштење гробног мјеста или гробнице, може се 
дозволити сахрана умрлог, под условом његовог каснијег преноса у друго гробно мјесто 

или гробницу на трошак тражиоца сахране односно премјештања. 
 

Члан 69. 

 

Ако постоји потреба или оправдани разлог, умрло лице се може привремено 

покопати уз пристанак власника гробног мјеста или гробнице у коју ће се извршити 

привремена сахрана.  
Привремено сахрањеног може се пренијети у стални гроб или гробницу након 

одобрења и уз сагласност санитарно-здравственог  инспектора и представника предузећа. 
 

Члан 70. 

 

Ако приликом сахране дође до оштећења надгробног споменика, гробног оквира или 

гробнице у коју се врши сахрана или дође до оштећења сусједних гробова, гробница или 

надгробних споменика све трошкове поправаке тих оштећења сноси предузеће. 
Ако услед неадекватног одржавања гробља дође до оштећења надгробних 

споменика, гробних оквира или гробница   све трошкове поправака тих оштећења сноси 

предузеће. 
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7.3.  Ископавање умрлих  

Члан 71. 

 

Ископавање (ексхумација) посмртних остатака умрлог може се одобрити на захтјев 
брачног друга и дјеце умрлог или по наредби тужилаштва односно суда. 
  

Члан 72. 

 

Ископавање умрлог може се вршити ради сахране  новог умрлог у исти гроб, преноса 
посмртних остатака умрлог у друго гробно мјесто или ради тужилачког односно судског 
увиђаја. 

Члан 73. 

 

Ако је узрок смрти лица чија се есхумација врши, заразна болест, есхумација се не 
може извршити прије истека једне године од дана сахране. 

Есхумација из претходног става се не може вршити у периоду од 01. јуна до 31. 

августа. 
Одобрење за есхумацију издаје општински санитарни инспектор, осим у случају 

наредбе тужилаштва, односно суда. 
Члан 74. 

 

Лице која тражи ископавање или преношење посмртних остатака умрлог мора 
доставити доказе о родбинском својству са умрлим односно службену наредбу државног 
органа за ексхумацију.  

Члан 75. 

 

Лица  које раде на ископавању умрлог лица не смију имати ране, красте ни 

посјекотине, а за вријеме рада морају носити заштитну опрему прописану Правилником 

од стране Управног одбора предузећа. 
 

Заштитна опрема из претходног става не смије се употребљавати у друге сврхе и 

мора се дезинфиковати након сваке употребе. 
 

Члан 76. 

 

Предузеће  одлучује о прекопавању појединих гробних поља, односно парцела по 

истеку  њихова кориштења, уз претходну сугласност надлежног општинског органа. 
Одлуку о намјери прекопавања гробних поља односно парцела, предузеће је дужно 

благовремено објавити  и на огласној табли  у управи подузећа и на градском гробљу 
Козарска Дубица. 

 

Одредбе овога члана не односе се на гробове и гробнице стављене под посебну 
заштиту. 

Члан 77. 

 

Преостали посмртни остаци из гробова који се прекопавају, морају се покопати у 

посебну заједничку гробницу. Предузеће је дужно у ту сврху осигурати посебан простор 

на достојном мјесту на гробљу. У тај простор сахрањују се и непозната лица. 
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Непозната лица односно лица о којима нико не брине, укопаће се на гробљу на начин 

уобичајен мјесним обичајима,  у посебно за то осигурано гробно мјесто, а у гробним 

евиденцијама ће се забиљежити сви доступни подаци о лицу  које је у њега сахрањено. 

Трошкове сахране непознатих лица сноси Општина Козарска Дубица. 
 

VIII  - РЕД НА ГРОБЉУ  

Члан 78. 

 

Гробље је отворено за посјете сваким даном од 07,oo до 22,oo часа. 
 

Члан 79. 

 

Посјетиоци   гробља морају се на гробљу кретати у миру и тишини те се понашати у 

складу са поштовањем према умрлим лицима. 
Дјеца до навршених 10 година старости смију се кретати гробљем само уз пратњу 

пунољетних лица. 
Члан 80. 

 

На гробљу је забрањено: 

-    кретање (шетња и сл.) у времену од 22,оо до 07,оо часова, 
-    пјевање и свирање, ако није у вези с погребним обредом, 

-  викање, галама, стварање буке и свако друго непристојно или недолично 

понашање,  
      којим се нарушава мир,  

-    трговање било какве врсте,  
-    онечишћавање гробова, гробница, путева и стаза,  
-    оштећивање или уништавање гробних оквира, гробница, надгробних споменика 

и других објеката и предмета на гробљу,  

-  гажење по гробовима, насадима, травнатим и другим зеленим површинама, 
тргање и уништавање цвијећа и украсног грмља и дрвећа,  

-    оштећивање или уништавање ограде гробља,  
-    стављање непристојних споменика, натписа, слика, реклама или других 

непристојних предмета на гробове или гробнице,  
-    продавање живежних намирница, пића и сл.  

-    довођење паса и других животиња,  
-    просјачење. 

 

Предузеће  је обавезно у року од 3 (три) мјесеца од ступања на снагу ове Одлуке 
донијети акт о правилима понашања на гробљу и истаћи  га на видном мјесту на улазу у 

гробље. 
 

IX - ТРОШКОВИ САХРАНЕ 

Члан 81. 

 

Предузеће има право на накнаду за извршене улуге сахрањивања и одржавања 
гробља. 

Трошкове накнаде из претходног става сноси лице које организује сахрану, чланови 

уже породице умрлог или предузеће, организација или установа по чијем се захтјеву врши 

сахрана умрлог лица. 
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X  - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 82. 

 

Казном од 50,00  KM, казниће се физичко лице извођач радова, а казном од 250,oo 

KM казниће се правно лице извођач радова: 
- ако се  приликом извођења радова на гробљу не придржава услова за извођење 

радова добијених од предузећа; 
- ако изводи радове на гробљу ван времена прописаног за извођење радова, а није од 

предузећа исходило одобрење за извођење радова ван прописаног времена;  
- ако након завршетка радова није уклонило сав преостали материјал и отпад, а 

простор око гробног мјеста гдје су се изводили радови није очистио и вратило у 

првобитно стање. 
Члан 83. 

 

Новчаном казном од 40,оо КМ казниће се лице које гробно мјесто, односно гробницу 

не одржава или одржава на начин који је у супротности са одребдом члана 46. ове Одлуке, 
 

Члан 84. 

 

Новчаном казном од 100,оо КМ казниће се лице које: 
- покопа умрло лице изван гробља или без одобрења за укоп изван гробља (чл. 17.), 

-  гробно мјесто, односно гробницу означи на начин који је у супротности са 
одредбама члана 47., 48., 49. и 50. ст. 1. ове Одлуке. 
 

Члан 85. 

 

Новчаном казном од 30,оо КМ казниће се лице, која крши одредбе чл. 80. ст. 1 

алинеја 1.,2.,3.,4.,10. и 12. ове Одлуке. 
 

Члан 86. 

 

Новчаном казном од  50,оо КМ казниће се лице  која крши одредбе чл. 80. ст. 1. 

алинеја 5., 6., 7., 8., 9.,  и 13. ове Одлуке. 
 

Члан 87. 

 

Новчаном казном од 500 – 2.000  КМ казниће се за прекршај предузеће ако: 

 

- допусти изградњу других објеката супротно одредбама чл. 7. ове Одлуке, 
- ако предузеће не води гробни дневник или регистар умрлих лица (чл. 29.) 

- предузће не одржава и уређује гробове, мртвачницу и дуге обејкте у складу с чл. 

44. ове Одлуке. 
   -     допусти сахрану умрлог супротно одредбама чл. 60. – 70. ове Одлуке,  
   -     дозволи ископавање посмртних остатака супротно одредби чл. 76. ове Одлуке,  
   -     преостале посмртне остатке из гробова који се прекопавају, не сахране у посебну  

заједничку гробницу (чл. 77.). 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 100 – 500 КМ. 



 17 

 

Члан 88. 

 

За извршене прекршаје прописане Законом као и за прекршаје прописане овом 

Одлуком, иницијативу за покретање прекршајног поступка има право подњети свако 

физичко и правно лицеа, која има оправдан правни интерес. 
 

Иницијатива се подноси комуналној полицији и санитарној инспекцији који, након 

разматрања дате иницијативе покрећу прекршајни поступак код надлежног суда. 
 

Комунална  полиција и санитарна  инспекција за кршење одредаба ове Одлуке по 

службеној дужности покрећу прекршајни поступак код надлежног суда. 
 

 Члан 89. 

 

Лице које је својим понашањем на гробљу причинило штету на гробовима, 
гробницама или другим објектима и уређајима на гробљу, зеленим површинама, украсном 

биљу или дрвећу, дужно је надокнадити причињену штету по општим правилима од 

одговорности за штету. 
 

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 90. 

  

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о гробљима и погребној 
дјелатности (“Службени гласник Општине Бос. Дубица”, број: 6/88). 

 

Чланак 91. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном гласнику 

Општине Козарска Дубица“. 

 

 

Број: 02-013-64/08              ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 26.06.2008.год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица      Ранко Губић, дипл.правник 

. 

 


