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На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС“ бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) и на основу члана 1. Закона о сахрањивању и
гробљима ("Сл. гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93,
48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС), члана 20. став 1.
тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018), чланова 7, 8. и 9. Уредбе о начину и условима за отпочињање
обављања комуналних делатности ("Сл. гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019) и члана
37. тачка 6) и 19) Статута општине Лапово ("Сл. гласник општине Лапово", бр. 2/19),
Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 06.фебруара 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком се уређује управљање гробљима и сахрањивање на територији

општине Лапово.
Члан 2.

Гробљем се, у смислу ове Одлуке, сматра земљиште које је планом генералне
регулације и овом Одлуком одређено за сахрањивање умрлих.

Планом генералне регулације и одлуком из става 1. овог члана, утврђују се локација
и урбанистичко-технички услови за подизање објеката неопходних за вршење погребне
делатности, комуналних уређаја и инсталација, спољних и унутрашњих саобраћајница, за
одређивање гробних места, за изградњу гробница, других спомен објеката и за подизање
споменика.

Гробље је комунални објекат од општег интереса.

Члан 3.
Гробље се мора уређивати и одржавати у складу са планом генералне регулације,

овом Одлуком, Планом уређења гробља и санитарним прописима.

Члан 4.
Сахрањивање умрлих лица може се вршити само на гробљу које је у употреби.

Члан 5.
Уређење и одржавање гробља у општини Лапово, сахрањивање, опремање простора

за сахрањивање, изградња и одржавање стаза, уређивање, опремање и одржавање објеката
за погребне услуге, одржавање гробова, укоп умрлих, искључиво врши ЈКСП „Морава“
Лапово (у даљем тексту: ЈКСП), у складу са законима, уредбама које регулишу предметну
област и одредбама ове Одлуке.

II МИНИМАЛНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ВРШИЛАЦ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Члан 6.
Минимални услови које мора да испуни вршилац комуналне делатности управљање

гробљима и сахрањивање у погледу стручне оспособљености кадрова су:

Ред.
број Стручна оспособљеност кадрова

Површина гробља у ха

до 5 ха од 5 ха
до 10 ха

од 10 ха
до 20 ха

преко 20
ха
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1.  Високо образовање одговарајуће струке 0 1 2 3

2. Средње образовање у трогодишњем и
четворогодишњем трајању 3 3 5 8

3.  Основно образовање 2 5 10 10
Изузетно од става 1.  овог члана,  за гробље које је у својини цркве или верске

заједнице, вршилац комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање мора да
има минималну стручну оспособљеност кадрова и то: једног запосленог средњег
образовања у трогодишњем или четворогодишњем трајању и два запослена основног
образовања.

Јединица локалне самоуправе не може донети одлуку о поверавању послова
сахрањивања, уређивања и одржавања гробља које је у својини цркве или верске
заједнице, без сагласности те цркве или верске заједнице, у складу са законом.

Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем у смислу
обављања послова комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање
подразумева се стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, из техничке, природне или друштвене научне
области, односно стечено високо образовање првог степена студија у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова,  односно на основним студијама у трајању до три године,  из техничке,
природне или друштвене научне области.

Члан 7.
Вршилац комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање мора да има

најмање једног запосленог дипломираног правника.
Одредба из става 1. овог члана не примењују се на вршиоца комуналне делатности

управљање гробљима и сахрањивање за гробља површине мање од 5 ха и за гробље које је
у својини цркве или верске заједнице.

Члан 8.
Вршилац комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање мора да има

минимални технички капацитет, и то:

Ред.
број

Технички
капацитет

Површина гробља у ха
до 5 ха од 5 ха до 10

ха
од 10 ха до 20

ха
преко 20 ха

1.

Рачунар са
програмом за
вођење евиденције
о гробним местима
и сахранама

1 2 2 3

2. Радна машина за
одржавање гробља 1 2 2 3

3.

Колица или возило
за превоз
покојника унутар
гробља

2 2 3 3

4.  Колица за цвеће 2 3 3 4
5.  Косилица за траву 2 3 3   4
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III  САХРАЊИВАЊЕ

Члан 9.
Сахрањивањем умрлих у смислу ове Одлуке сматра се покопавање посмртних

остатака умрлог на гробљу које је у употреби и друге радње које се са тим циљем
предузимају.

Члан 10.
Сахрањивање умрлих лица врши се на гробљима која се налазе на територији

општине Лапово, односно насељеног места у коме је имало последње пребивалиште,
односно боравиште, уколико овом одлуком није другачије прописано.

Умрло лице може се сахранити и на другом гробљу ако је за живота изразило такву
жељу или по жељи лица које је у обавези да обезбеди сахрањивање уколико умрли за
живота није изразио жељу где ће бити сахрањен, уз услов да постоји обезбеђено гробно
место или постоји могућност обезбеђења новог гробног места.

Члан 11.
Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде његови сродници, односно лица која би

према важећим прописима била обавезна да га издржавају, односно да се о њему старају
или друга физичка и правна лица која преузму обавезу да обезбеде сахрањивање, односно
која су дужна да се о томе старају.

Ако не постоје лица из претходног става или ако лица, која су дужна да изврше
сахрањивање то одбију, или нису у могућности да сахрањивање обезбеде, сахрањивање ће
извршити ЈКСП.

У случају из претходног става пријављивање сахране, утврђивање идентитета
умрлог и упис у матичну књигу умрлих врши начелник општинске управе.

Члан 12.
Трошкове сахране сносе лица која су била дужна да умрлог за живота издржавају

или да се старају о његовом сахрањивању.
Ако не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање (члан 11. став 1.)

трошкове сахрањивања (у случају из члана 11. став 2.) сноси Међуопштински центар за
социјални рад „Шумадија“, одељење у Лапову.

Међуопштински центар за социјални рад „Шумадија“, одељење у Лапову, у случају
из претходног става, има право на накнаду трошкова од лица која су била дужна да
обезбеде сахрањивање (члан 11. став 1.), односно из заоставштине умрлог.

Члан 13.
Сахрањивање умрлих лица врши се у складу са одговарајућим санитарним и

другим прописима и да тај начин одговара пијетету према умрлим, достојанство места на
коме се сахрањује и уз поштовање осећања сродника и других лица која су била блиска са
умрлим.

Члан 14.
ЈКСП својим Правилником, који садржи и План уређења гробља, ближе уређује

питања у вези самог сахрањивања, уређења и одржавања гробља у складу са одредбама
закона и ове Одлуке.

Општинско веће општине Лапово даје сагласност на Правилник из претходног
става.

Члан 15.
О свакој чињеници смрти која је претходно утврђена на начин одређен посебним

прописима и пријављена надлежном матичару, мора се обавестити ЈКСП ради
благовременог обезбеђивања гробног места, одређивања времена сахране и вршења других
услуга око сахрањивања.
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Члан 16.
Сахрањивање посмртних остатака умрлих врши се из просторије која служи за

чување посмртних остатака умрлог до сахрањивања и испраћај посмртних остатака до
гробног места (у даљем тексту: капела).

Посмртни остаци умрлог, у року од 12 сати по утврђеној смрти, преносе се на
гробље и до сахране чувају се у капели.

Преузимање посмртних остатака умрлог ради чувања у капели врши се на основу
извода из матичне књиге умрлих или акта матичара да се сахрана може обавити.

Пренос посмртних остатака у капелу врши ЈКСП, или други вршилац погребне
делатности, својим особљем и специјалним возилом за ту намену.

Код преузимања умрлог записнички се констатује да ли се на њему налази накит
или други предмет од вредности.

Лица која су у обавези да обезбеде сахрањивање дужна су да дозволе превоз
посмртних остатака у капелу и да присуствују преузимању посмртних остатака.

По изношењу ковчега са посмртним остацима из капеле могу се вршити верски
обреди у складу са обичајима и прописима верских заједница.

Члан 17.
ЈКСП по пријему пријаве о смрти, евидентираће време смрти и одредити време

обављања сахране, време превоза посмртних остатака у капелу на гробљу, као и околности
у вези са обезбеђењем гробних места.

Члан 18.
Покопавање посмртних остатака умрлог врши се након утврђене смрти у времену

од 24 до 48 сати од настанка смрти.
Изузетно, на основу посебног захтева санитарне инспекције, покопавање се може

извршити и пре истека рока од 24 сата, односно и после истека рока од 48 сати.

Члан 19.
Покопавање умрлог на одређено гробље и гробно место врши се на основу

одобрења које издаје ЈКСП.
За издавање одобрења из претходног става неопходно је доставити извод из

матичне књиге умрлих или акт матичара да се сахрана може обавити.

Члан 20.
Преношење посмртних остатака од капеле до гробног места и спуштање у гроб

обављају радници ЈКСП. По жељи породице умрлог може јој се дозволити да сама
организује преношење посмртних остатака од капеле до гробног места.

Члан 21.
Ако лице које је у обавези да обезбеди сахрањивање умрлог захтева да се умрли

сахрани на одређеном гробном месту, дужно је да у пријави смртног случаја то посебно
назначи.

Уколико право на коришћење гробног места није на несумњив начин утврђено
ЈКСП може дозволити сахрану на том месту али задржава право да изврши пренос
посмртних остатака о трошку пријавиоца, ако се накнадно утврди да је захтев за
сахрањивање на одређено место био неоснован.

Члан 22.
Спровод умрлог вршиће се од капеле до гробног места.
На територији општине Лапово није дозвољено организовање и кретање погребне

поворке.
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IV  ГРОБЉЕ И ГРОБНА МЕСТА

Члан 23.
У једном насељеном месту зависно од стварних потреба, може постојати једно или

више гробља.
Члан 24.

На територији општине Лапово постоје и у употреби су следећа гробља:
• ,,Доњокрајско“ - између ул. Немањине и ул. Војводе Живојина Мишића,
• ,,Горњокрајско“ - између ул .Косовских Јунака и ул. Краља Милана.

Члан 25.
Гробља се могу се проширивати до граница предвиђеним планом генералне

регулације.
Физичким лицима није дозвољено да врше проширење гробља продајом земљишта

или на други начин, супротно одредбама ове Одлуке, осим општини Лапово.

Члан 26.
На гробљима (члан 24. ове Одлуке) се врши сахрањивање умрлих, све док се

одлуком Скупштине општине Лапово не ставе ван употребе.

Члан 27.
Покопавање посмртних остатака врши се у одређено гробно место према утврђеној

парцелацији гробних места од стране ЈКСП.
Посмртни остаци сахрањених морају да почивају у гробном месту најмање 10

година од дана сахрањивања (обавезни рок почивања).
У исто гробно место не може се вршити сахрањивање ако од претходне сахране

није протекао рок обавезног почивања од 10 година.
Умрли чланови једне породице сахрањују се по правилу један до другог ако има

слободних гробних места.
У једно гробно место се може сахранити само једно умрло лице. Изузетно

дозвољено је у једно гробно место сахранити умрлу родиљу са мртворођеним дететом.

Члан 28.
Гробно место за сахрањивање умрлих одређује се на начин и под условима

прописаним овом Одлуком.
Обезбеђење гробних места врши ЈКСП.

Члан 29.
Додељивање гробних места врши се одмах по пријављивању смртног случаја.
Корисник, односно лице које добије гробно место за сахрану умрлог обавезно је да

то гробно место уреди према Плану уређења гробља у року од 10 година од дана извршене
сахране.

Ако корисник гробног места не уреди гробно место у року из предходног става,
нема право на продужење рока почивања из члана 34. ове Одлуке, а посмртни остаци
сахрањеног ће се ископати и пренети на за то одређено место на гробљу.

Пренос посмртних остатака у смислу предходног става извршиће се на терет
корисника гробног места.

Члан 30.
Додељивање гробног места може се извршити и пре него што је настала потреба за

сахрањивањем под условом да се са ЈКСП уговори уређење гробног места према Плану
уређења гробља.
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Члан 31.
Ако за сахрану умрлог лица постоји раније додељено место на постојећим старим

градским гробљима, сахрањивање ће се извршити на том гробном месту под условима из
ове Одлуке.

На гробљима из предходног става може се још једном извршити сахрањивање на
истом гробном месту после истека рока обавезног почивања.

Члан 32.
Под гробним местом подразумева се одређени простор за сахрањивање умрлих,

који може бити одвојен (појединачан) и повезан (породични). Породично гробно место
може бити породична парцела и гробница.

Технички елементи гробних места уређују се на основу Плана уређења гробља.
Уколико Планом уређења гробља није другачије одређено, спољне димензије гробних
места из става 1. овог члана износе:

• опсег за једно гробно место 2,70 х 1,10 m, опсег за 2 гробна места 2,70 х 2,10 m и
опсег за три гробна места 2,70 х 3,00 m с тим што висина опсега изнад коте терена
износи 0,30 а непосредни простор за сахрањивање износи 2,10 х 0,80 m.

• спољне димензије гробнице износе: за један до три ковчега као спољне димензије
опсега за једно гробно место, за четири до шест ковчега- као спољне димензије
опсега за два гробна места и за седам до девет ковчега- као спољна димензија
опсега за три гробна места;

• спољне димензије надгробних споменика износи висина споменика 1,3 m од коте
опсега, а ширина највише у границама опсега.

• размак узмеђу два опсега је 0,5 m

Члан 33.
Гробно место које је дато на коришћење не може се ставити у правни промет.
Својство корисника гробног места има лице које са ЈКСП закључи уговор о

коришћењу гробног места.
Уговором из става 2. овог члана утврђује се: накнада за коришћење, резервација и

одржавање гробног места, обавезан рок почивања (10 година), рок у коме се даје на
коришћење гробно место, истек рока почивања, начин и услови за ексхумацију, пренос
посмртних остатака умрлог, као и коришћење гробног места које је утврђено за културно
добро.

После смрти корисника гробног места то право прелази на његове наследнике
утврђене у оставинском поступку.

Члан 34.
Породица, сродници и друга лица која за то имају интерес имају право да продуже

почивање посмртних остатака по истеку рока обавезног почивања од 10 година, под
условом да је гробно место уређено и да се уредно плаћају обавезе у вези коришћења
гробног места.

Посмртне остатке из гробова којим је истекао обавезни рок почивања, а није
продужен рок почивања, ЈКСП може ископати и пренети у други гроб и гробницу.

Субјект из претходног става дужан је да о намери ископавања и преношења
посмртних остатака, у смислу става 2. овог члана, писмено обавести сроднике сахрањених
и да их позову да у року од 90 дана од дана пријема обавештења уклоне са гробних места
споменике, друга гробна обележја, знакове и друге предмете који се налазе на гробном
месту.

Уколико су сродници сахрањених непознати или им се не може утврдити тачно
место пребивалишта обавештење из претходног става објавиће се на уобичајен начин
средствима јавног информисања.
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По истеку рока из става 3.овог члана ЈКСП може из гробних места ископати
посмртне остатке и пренети их у друго за то одређено гробно место, обележити их и о томе
водити посебну евиденцију, као и уклонити споменике и друго гробне знакове и предмете
који се налазе на гробном месту.

Уклоњени споменици, други гробни знаци и предмети са гробних места у смислу
претходног става, постају општинска јавна својина и са истим располаже ЈКСП.

Члан 35.
Одредба члана 35.ове Oдлуке не односи се на гробна места у којима почивају

посмртни остаци заслужних лица, као и на надгробне споменике од нарочите уметничке и
историјске вредности.

Члан 36.
Сродници или друга заинтересована лица могу поднети захтев за ископавање

посмртних остатака сахрањеног, ради преноса на друго гробље или на другом месту у
истом гробљу.

Ископавање посмртних остатака врши ЈКСП на начин и под условима који су
прописани посебним прописима (Правилником о условима и начину поступања са
посмртним остацима умрлог лица „Службени гласник РС" бр. 96/2016) и другим
прописима.

Уз захтев из става 1 овог члана мора се поднети претходно прибављено одобрење за
ископавање издато од начелника општинске управе, спроводница и доказ о обезбеђеном
месту за сахрањивање на другом гробљу и на другом месту у истом гробљу.

Ископавање посмртних остатака умрлог лица се врши у присуству санитарног
инспектора.

Лица која су захтевала ископавање посмртних остатака сахрањеног сносе трошкове
ископавања и преноса посмртних остатака на друго гробље или на друго место у истом
гробљу.

Члан 37.
Ископавање и преношење посмртних остатака не може се вршити у периоду од 1.

маја до 1. октобра.
V  ПОГРЕБНИ ПОСЛОВИ

Члан 38.
ЈКСП је дужно да обезбеди сахрањивање и пружање других услуга око

сахрањивања сваког дана у времену од 8 до 15 часова.
Члан 39.

ЈКСП је дужно да води евиденцију гробова и гробница са именима сахрањених
лица, датума преношења у заједничку гробницу, као и подацима о извршеним
ископавањима.

Члан 40.
Корисници гробних места плаћају накнаду за коришћење гробних места

(десетогодишње), накнаду за одржавање гробља и накнаду за друге услуге, према врсти и
обиму извршених услуга у складу са Ценовником ЈКСП „Морава“ Лапово.

Скупштина општине Лапово даје претходну сагласност на Ценовник ЈКСП
„Морава“ Лапово.

VI УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
Члан 41.

Под уређењем гробља подразумева се изградња објеката неопходних за вршење
погребних делатности (водовод, чесме, канализација, тоалета и расвета) спољних и
унутрашњих саобраћајница (колске саобраћајнице, простор за паркирање и пешачке
саобраћајнице), подизање зеленила и ограде гробља и ближе одређивање и нумерација
гробних места.
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Други објекти на гробљу градиће се зависно од законских одредби, потребних
могућности, с тим да буду у функцији гробља.

На гробљу се не могу градити надстрешнице и ограде на опсезима.

Члан 42.
Изградња и реконструкција гробница и спомен обележја врши се у складу са

условима из ове Одлуке по претходно прибављеном одобрењу ЈКСП.
Одобрење из предходног става издаје се лицу које има својство корисника гробног

места.
Уз захтев за издавање одобрења прилаже се скица према којој ће се ти радови

изводити.
Члан 43.

У редовно одржавање гробља спадају сви радови који се изводе на гробљу ради
заштите од оштећења и пропадања и то:

• радови на одржавању ограде, саобраћајница, комуналних уређаја и инсталација и
других објеката на гробљу;

• неговање и одржавање зеленила.
• чишћење и одношење отпадака

Послове уређивања и одржавања гробља из претходног става врши ЈКСП.
Одржавање гробнице и спомен обележја је обавеза корисника гробних места.

Члан 44.
Извођење бетонских и земљаних радова при изградњи нових опсега и адаптацији

постојећих објеката на свим општинским гробљима врши ЈКСП.
Радове на изградњи гробница и спомен обележја могу обављати и друга предузећа

и предузетници регистровани за обављање тих делатности, по предходно прибављеном
одобрењу из члана 42. ове Одлуке.

Радови из претходног става могу се обављати под следећим условима:
1. да се ти радови изводе радним даном у редовном радном времену;
2. да се грађевински материјал држи на гробљу само онолико времена колико је

неопходно за извршење радова, а у случају прекида или завршетка радова да се
градилиште доведе у првобитно стање;

3. да се за превоз материјала користе само оне саобраћајнице на гробљу које одреди
ЈКСП.
ЈКСП може да забрани извођење радова на гробљу или појединим деловима гробља

у одређене дане или у одређено доба године.
Извођачу радова, који се не придржава одредби из предходних ставова ЈКСП може

да забрани извођење радова.
Члан 45.

Венци и природно цвеће положени на гробна места могу остати најдуже три
месеца. По истеку овог рока корисници гробних места дужни су да их уклоне. Ако то не
учине, уклањање ће извршити ЈКСП.

Члан 46.
О заштити од уништења, оштећења или скрнављења гробних места непосредно се

стара ЈКСП.
VII  РЕД НА ГРОБЉУ

Члан 47.
Посетиоци гробља дужни су да се на гробљу понашају на начин који одговара

пијетету према умрлим и достојанству места на коме они почивају.
Деци испод 10 година старости дозвољен је приступ на гробљу само уз пратњу

одраслих лица.
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Члан 48.
ЈКСП одређује време у току дана у коме је приступ на гробље дозвољен.

Обавештење о томе истиче се на улазу у гробље.
Из нарочито оправданих разлога ЈКСП може привремено забранити приступ на

гробље или део гробља.
Члан 49.

На гробљу је забрањено:
1. изградња и адаптација гробница и спомен обележја без одобрења;
2. газити прљати и скрнавити гробна места;
3. наносити штету гробницама и спомен обележјима као и другим предметима на

гробљу;
4. нарушавати мир на гробљу;
5. прескакати и ломити ограду гробља, газити зелене површине, ломити и кидати

цвеће и друге засаде;
6. возити бицикле, моторна и запрежна возила уколико то није одобрено од стране

ЈКСП
7. уводити животиње;
8. остављати храну на гробном месту и другим местима на гробљу;
9. стварати нечистоћу на стазама и зеленим површинама, бацати цвеће и друге

предмете ван места која су за то одређена;
10. исписивати непристојне натписе или какве друге погрдне или увредљиве речи,

лепити слике или истицати рекламе,
11. палити свеће изван кућице за свеће;
12. просјачити.

ЈКСП је дужно да одредбе ове Одлуке о реду на гробљу истакне на видно место на
улазу у гробље.

VIII НАДЗОР

Члан 50.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке, као и аката донетих на

основу ове Одлуке врши комунални инспектор.
Комунални инспектор сагласно Закону и одредбама ове Одлуке има право и

дужности да у вршењу инспекцијског надзора:
1. прегледа акта, евиденције и другу документацију ЈКСП;
2. саслуша и узима изјаве од одговорних лица код ЈКСП;
3. наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и

овом Одлуком;
4. наложи решењем извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање

недостатака у обављању комуналне делатности;
5. подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни

преступ или кривично дело уколико оцени да је повредом закона и ове Одлуке
учињен привредни преступ, кривично дело или прекршај;

6. предузима и друге мере у складу са законом и овом Одлуком.

У обављању послова из става 2. овог члана, комунални инспектор има овлашћења да
преузима законом прописане превентивне мере, подноси захтев за вођење прекршајног
поступка.

IX  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај

ЈКСП:
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1. ако изврши покопавање посмртних остатака ван гробља које је у употреби (члан
4.);

2. ако не обезбеди сахрањивање за умрла лица из члана 11. став 2. ове Одлуке;
3. ако врши покопавање посмртних остатака у времену супротно члану 18. став 1. ове

Одлуке;
4. ако изда одобрење за сахрањивање без акта надлежног матичара (члан 19. став 2.)
5. ако одобри сахрањивање умрлих на гробљу ван употребе (члан 26.);
6. ако не обавести корисника гробног места о намераваном ископавању посмртних

остатака у складу са чланом 34. ове Одлуке;
7. ако врши ископавање посмртних остатака супротно члану 36. и 37. ове Одлуке;
8. ако не обезбеди сахрањивање и пружање других услуга око сахрањивања, у смислу

члана 38. ове Одлуке;
9. ако не води прописану евиденцију умрлих (члан 39.);
10. ако врши наплату услуга мимо Ценовника из члана 40. ове Одлуке;
11. ако не обавља послове уређивања и одржавања гробља из члана 43. став 1. ове

Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у ЈКСП, новчаном

казном од  25.000 динара.
Члан 52.

Новчаном казном у фиксном износу од 60.000 динара казниће се за прекршај друга
предузећа и предузетници ако се приликом извођења радова на гробљу, односно
гробницама, спомен обележјима не придржавају одредби члана 44. став 2. и 3. ове Одлуке.

Члан 53.
Новчаном казном у фиксном износу од 40.000 динара казниће се за прекршај физичко

лице:
1. ако изврши покопавање посмртних остатака ван гробља које је у употреби

(члан 4.);
2. ако одбије да изврши обавезу обезбеђења сахрањивања умрлог (члан 11. став

1.);
3. ако не пријави смртни случај (члан 15.);
4. ако изврши покопавање посмртних остатака без предходно прибављеног

одобрења (члан 19. став 1.);
5. ако изврши преношење посмртних остатака од капеле до гробног места

супротно члану 20. ове Одредбе.
6. ако изврши сахрањивање пре истека рока обавезног почивања предходно

сахрањеног лица (члан 27. став 3.);
7. ако изврши ископавање посмртних остатака без одобрења (члан 36. став 3.);
8. ако се као корисник гробног места приликом извођења радова на гробљу,

односно гробници и спомен обележјима не придржава одредбе члана 44;
9. ако изврши коју од радњи из члана 49. став 1;

Члан 54.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара казниће се за прекршај

физичко лице ако:
1. ако не дозволи пренос посмртних остатака у капелу (члан 16. став 6.)
2. ако организује кретање погребне поворке супротно члану 22. ове Одлуке;
3. ако не одржава гробницу и спомен обележје (члан 43. став 3).

X  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.

ЈКСП је дужно да Правилник из члана 14.  става 1.   донесе у року од  90  дана од
ступања ове Одлуке на снагу.
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Члан 56.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о сахрањивању и

гробљима (,,Сл. гласник општине Лапово“ број 10/2014 и 1/2015).

Члан 57.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Лапово”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО

Број: 020- 9/20-I-04
Председник

Небојша Милетић,ср.


