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ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ГРОБЉИМА И 
ПОГРЕБНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
 

Скупштина општине Вишеград, на сједници одржаној 29.12.2016. године, усвојила је Нацрт 
одлуке о гробљима и погребној дјелатности, а Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналмне послове Општинске управе Општине Вишеград задужено је да у року од 30 дана 
одржи јавну расправу. 
 
Јавна расправа ће се одржати у скупштинској сали у ул. Ужичког корпуса у Вишеграду 
(стара зграда МУП) дана 23.01.2017. године са почетком у 14,00 часова. 
 
Нацрт одлуке биће објављен на службеној страници општине Вишеград (сајт) и на огласној 
табли општине Вишеград. 
Позивамо сва заинересована лица, представнике јавних предузећа и установа, да евентуалне 
примједбе и сугестије као и приједлоге и мишљења доставе у писменој форми путем 
протокола Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналмне послове Општинске 
управе Општине Вишеград или их изнесу на јавној расправи. 
 
 

                                                                                         В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА 
                                                                                    Александар Ђукановић, дипл. Правник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



-НАЦРТ -  
На основу члана 6. а у вези са чланом 50. став (1) Закона о гробљима и погребној 
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 31/13 и 6/14), члана 39. став (2) 
тачка 2) а у вези са чланом 20. тачка 8) Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 35. Статута општине Вишеград („Службени 
гласник општине Вишеград“, број 6/14) Скупштина општине Вишеград на сједници 
одржаној _______ године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
o гробљима и погребној дјелатности 

 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се услови за изградњу гробља, гробница и надгробних споменика 
и упису података на њима, начин управљања, уређивања и одржавања гробља, услови за 
изградњу мртвачница и хладњача на гробљима, начин формирања цијене и продаја 
гробних мјеста и начин формирања и плаћања трошкова за одржавање гробља која су у 
власништву Општине Вишеград (у даљем тексту: Општина), услови за пренос посмртних 
остатака до гробља и са гробља, начин сахране и ископавања умрлих лица, услови о 
временским размацима сахрањивања у попуњена гробна мјеста, начин сахране непознатих 
лица и услови за сахрану ван гробља у употреби, вршење надзора над примјеном ове 
одлуке као и друга питања од значаја. 
 

Члан 2.  
(1) Гробљем као комуналним објектом, у смислу ове одлуке, сматра се земљиште које је 
актом Скупштине општине Вишеград (у даљем тексту: Скупштина) одређено за 
сахрањивање умрлих, као и објекти и уређаји који се налазе на том земљишту а служе за 
сахрањивање, коришћење, уређење и управљање гробљем. 
(2) Гробљем у употреби сматра се земљиште из претходног става на коме се врши 
сахрањивање. 
(3) Гробљем ван употребе сматра се земљиште на коме је одлуком Скупштине 
обустављено даље сахрањивање. 
 

Члан 3. 
(1) На подручју општине Вишеград могу се оснивати јавна и посебна гробља, у складу са 
Законом о гробљима и погребној дјелатности и овом одлуком. 
(2) Јавна гробља су у власништву општине и намјењена су за сахрану свих лица, без 
обзира на њихову вјерску и националну припадност.  
(3) Посебна гробља могу бити у власништву општине или у власништву јавног комуналног 
предузећа, привредног друштва, вјерске заједнице или удружења грађана ако су 
регистровани за обављање погребне дјелатности у складу са посебним прописима.  
(4) Гробљима у употреби, која се налазе на подручју општине Вишеград, може управљати 
јавно комунално предузеће, привредно друштво, вјерска заједница, мјесна заједница или 
удружење грађана (у даљем тексту: Управа гробља).  



 
Члан 4. 

(1) Јавна гробља намијењена су за сахрањивање свих лица без обзира на њихову вјерску и 
националну припадност. 
(2) Посебна гобља намијењена су за сахрану лица која су стекла одређени статус у складу 
са посебним прописима или лица одређене вјерске припадности.  
 
   
II ИЗГРАДЊА ГРОБАЉА, ГРОБНИЦА И НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА И УПИС 
ПОДАТАКА НА ЊИМА 
  
1. Услови за изградњу гробља      

Члан 5.  
(1) Изградња нових и проширење постојећих гробаља врши се на мјестима која су за то 
одређена документима просторног уређења, на основу одлуке надлежног органа општине. 
(2) За изградњу новог гробља морају бити испуњени сљедећи услови: 

1. да је земљиште документом просторног уређења намијењено за изградњу и    
проширење гробља; 

2. да је земљиште равно или са благим нагибом, суво или оцједито, јужно 
експонирано, ван депресија, тако да подземне воде не допру до гробова; 

3. да је земљиште добро саобраћајно повезано са насељем; 
4. да подземне воде гробља не угрожавају објекте за снабдијевање становништва 

водом за пиће и друге потребе;  
5. да правац доминантних вјетрова не иде од гробља ка насељу; 
6. да гробље по својој величини може бити у употреби најмање 50 година, за изградњу 

новог гробља, односно најмање 20 година за проширење постојећег гробља; 
7. да су ријешени имовинско-правни односи.   

 
Члан 6.  

Одлуку о изградњи новог гробља, односно проширењу постојећег гробља, као и одлуку о 
проглашењу постојећих гробаља у употреби или нових гробаља или њихових дијелова 
посебним гробљем доноси Скупштина. 
 

Члан 7. 
(1) Изградња објеката на гробљу врши се само ако је то предвиђено спроведбеним 
документом просторног уређења општине. 
(2) Гробље мора бити ограђено чврстом оградом. 
(3) Гробље мора имати простор за паркирање возила-паркинг простор. 

 
Члан 8. 

На простору одређеном за изградњу гробља није дозвољена изградња било каквих објеката 
који нису везани за изградњу, коришћење, уређење и одржавање гробља, управљање 
гробљем, подизање надгробних споменика или за израду вијенаца. 

 
Члан 9. 



(1) Када се утврди да у гробљу не постоји могућност оснивања нових гробних мјеста, али 
постоји могућност сахрањивања у постојећа гробна мјеста, Скупштина  ће донијети одлуку 
о затварању гробља.  
(2) До попуне постојећих гробних мјеста сахрањивање ће се одвијати несметано. 
(3) Када се утврди да у постојећем гробљу или дијелу гробља више нема могућности за 
сахрану умрлих, или ако је напуштање гробља неопходно због просторних, санитарних и 
других услова, Скупштина ће донијети одлуку о стављању гробља или дијела гробља ван 
употребе, а овом одлуком утврдиће се да ли је неопходно извршити пренос посмртних 
остатака и услови преноса. 
(4) Гробља у којима током последњих 20 година није вршено сахрањивање, а налазе се у 
насељеним мјестима, сматрају се напуштеним гробљима. 
(5) Напуштено гробље или дио гробља, може се привести другој намјени по истеку рока из 
претходног става, а посмртни остаци ће се пренијети у друго гробље или у заједничку 
гробницу у другом гробљу. 
(6) Одлуку о привођењу напуштеног гробља другој намјени, односно преносу посмртних 
остатака доноси Скупштина. 

 
2. Подизање гробница 
 

Члан 10. 
(1) У јавним гробљима изградњу темеља и гробница изводи управа гробља, док остале 
радове (облагање темеља гробнице, постављање и замјена надгробног споменика и друго) 
могу изводити предузетник или привредно друштво регистровано за ту врсту дјелатности 
у складу са законом, само уз претходно прибављено одобрење управе гробља.  
(2) Извођење радова из претходног члана у посебним гробљима изводи се у складу са 
правилима која одређује управа посебног гробља. 
(3) Радови из става (1) овог члана у сеоским гробљима изводе се у складу са мјесним 
обичајима. 
 

Члан 11. 
Ширина гробнице може износити највише 2,20 метара, а висина заједно са надгробним 
спомеником 2,50 метара. 
 
3. Подизање надгробних споменика и упис одређених података на њима  

 
Члан 12. 

(1) На гроб се поставља надгробни споменик или знак. 
(2) Одобрење за постављање или уклањање, односно за замјену надгробног споменика или 
знака даје управа гробља. 
(3) О облику надгробног споменика и материјалу за изградњу надгробног споменика 
одлучују сродници умрлог, с тим да споменик мора бити израђен од уобичајеног 
материјала и према утврђеним техничким мјерама.  
(4) Поред личних података умрлог и имена ожалошћених натпис може да садржи и неки 
други пригодан текст, цртеж или орнамент. 
(5) Управа гробља може дозволити спајање гробова ради постављања надгробног 
споменика, односно изградње гробнице.  
 



Члан 13.  
(1) На гробљу се не могу постављати предмети, односно истицати натписи који су у 
супротности са природом гробља, или којим би се могао повриједити пијетет према 
умрлим.  
(2) На гробљу је забрањено подизање и постављање обиљежја или других ознака које нису 
у вези са сахрањеним лицима на гробљу.  
(3) Забрањено је стављање натписа и знакова: 

- којима се оптужује (вријеђају) жива или умрла лица; 
- којима се вријеђају патриотска, вјерска, национална и друга осјећања грађана; 
- који су у грубом нескладу са општим прописима (правилима) о гробљима. 

 
Члан 14. 

(1) Лице које подигне споменик дужно га је одржавати и поправљати. 
(2) Уколико се споменик или други надгробни знак и надземни оквир оштети или пријети 
опасност од рушења, управа гробља наложиће у писаној форми најближим сродницима 
умрлог да изврше поправку. 
(3) Ако лица из претходног става у одређеном року не поступе по налогу, управа гробља 
уклониће такав споменик или други надгробни знак о трошку најближег сродника.  
 

Члан 15. 
(1) На гробљу, осим надгробних споменика, није дозвољено постављање других 
споменика, спомен-обиљежја, спомен-костурница, спомен-плоча, спомен-кућа, односно 
било каквих других обиљежја.  
(2) Изузетно, од претходног става овог члана, Скупштина може донијети одлуку о 
изградњи таквог објекта, с тим да је инвеститор обавезан да приложи идејно рјешење са 
текстом и знацима који ће се на њему налазити, које се прилаже уз одлуку и чини њен 
саставни дио. 
 
III НАЧИН УПРАВЉАЊА, УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉИМА 

 
1. Управљање гробљем 
 

Члан 16. 
(1) Управљање гробљем подразумијева продају гробних мјеста, уређење, одржавање и 
реконструкцију гробља, промјену намјена површина и слично. 
(2) Продају гробног мјеста врши управа гробља. 
(3) По пријави за сахрањивање, управа гробља одређује гробно мјесто за сахрањивање и о 
продаји гробног мјеста закључује уговор са подносиоцем пријаве, односно купцем. 
(4) По захтјеву заинтересованог лица управа гробља може прихватити резервацију 
одређених гробних мјеста у гробљима. 
(5) У одобрењу за резервацију одређеног гробног мјеста наводи се број гробног мјеста и 
накнада за резервацију гробног мјеста. 

 
Члан 17. 

Управа гробља дужна је да: 
- врши укоп посмртних остатака у складу са правом коришћења гробља; 



- уступа и даје у закуп парцеле за једно или више гробних мјеста, које може 
наплаћивати само по гробном мјесту, а не по дубини гробнице; 

- обавља све послове везане за сахрањивање посмртних остатака (припремање 
гробних мјеста, одржавање и уређење гробова и друго); 

- даје одобрење за постављање надгробних споменика и градњу гробница и одређује 
начин извођења радова; 

- одвози ископани материјал, депонује материјал за изградњу итд.; 
- одржава гробље; 
- води гробишну евиденцију и води регистар сахрањених лица у складу са посебним 

правилником. 
 
2. Уређивање и одржавање гробља  
 

Члан 18.  
(1) 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. 
(2) Гробље се уређује и одржава у уредном стању, у складу са планом уређења гробља, 
распоредом гробних парцела, урбанистичким и санитарним прописима, тако да се пази на 
естетски изглед гробља (гробних парцела) и на поштовање према умрлим. 
(3) О уређењу и одржавању гробља стара се управа гробља. 
(4) Гробови, споменици, односно надгробни знаци и гробнице морају се непрекидно 
одржавати у уредном и чистом стању. 
(5) О одржавању гробних мјеста брину се власници и сродници умрлих и друга 
заинтересована лица, у складу са правилима прописаним од управе гробља. 
(6) На гробовима се може његовати цвијеће или украсно шибље, а могу се постављати и 
посуде са цвијећем. 

 
Члан 19. 

(1)Власник гробног мјеста дужан је да управи гробља плаћа годишњу накнаду за 
одржавање и уређење заједничких дијелова гробља. 
(2) Годишња накнада за одржавање и уређење заједничких дијелова гробља плаћа за 
календарску годину на период од 1 до 5 година, по жељи власника гробног мјеста. 
 

Члан 20.  
(1) Управа гробља дужна је у писаној форми упозорити власника гробног мјеста на његову 
обавезу, уколико не уређује и не одржава гробно мјесто, односно гробницу.  
(2) Ако ни послије упозорења не уреди гроб, односно гробницу, управа гробља ће то 
учинити о трошку власника, односно најближег сродника. 
 

Члан 21. 
Управа гробља дужна је да уз накнаду, на захтјев сродника или других заинтересованих 
лица, преузме старање о појединим гробовима или гробницама на гробљима којима 
управља. 
 

Члан 22. 



(1) Радови на уређењу гробова и гробља морају се изводити на начин којим се, у највећој 
мјери, чува мир и достојанство на гробљу, а могу се вршити само у дане које одреди јавно 
предузеће, вјерска или мјесна заједница или удружење грађана које управља гробљем. 
(2) 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. 
(3) Грађевински материјал (цигла, камен, шљунак, пијесак, креч и друго) може се држати 
на гробљу само за вријеме вршења радова и само на начин којим се не закрчују путеви или 
стазе и ако се не оштећују гробови, објекти или насади. 
(4) Послије сваког прекида, односно послије завршених радова на гробљу, извођач је 
дужан уредити мјесто на којем се радило. 
 

Члан 23. 
(1) Ако приликом уређења гробља, постављања, односно замјене надгробног споменика 
или знака, изградње гробнице или извођења других радова дође до оштећења других 
гробова, споменика, односно надгробних знакова или гробница, лице по чијем захтјеву су 
радови вршени дужно је најкасније у року од 15 дана од дана настанка оштећења да 
отклони насталу штету о свом трошку. 
(2) Уколико послове из претходног става овог члана не изврши лице по чијем захтјеву су 
радови вршени, послове ће извршити управа гробља о трошку овог лица. 
 

Члан 24. 
(1) Грађани могу чистити и уређивати гробове, засађивати цвијеће и украсно дрвеће 
(грмље) без посебног одобрења управе гробља.  
(2) Код засађивања украсног цвијећа (грмља) мора се водити рачуна о томе да оно својим 
развојем не смије оштетити сусједне гробове (гробнице). 
(3) Управа гробља овлашћена је да одреже или уклони украсно дрвеће (грмље) које 
оштећује сусједне гробове (гробнице). 
 

Члан 25. 
Клупе, столице и столови, крај гробних парцела, могу се постављати само уз одобрење 
управе гробља. 

 
Члан 26. 

(1) Посјетиоци гробља дужни су, за вријеме посјете, понашати се како одговара мјесту које 
посјећују, поштујући пијетет према умрлим. 
(2) Управа гробља дужна је да донесе акт о правилима понашања на гробљу и изложи га на 
видном мјесту, а нарочито на свакој капији гробља.  

 
Члан 27. 

На гробљу су забрањени : 
1. викање, галама, стварање буке и свако друго непристојно или недолично понашање 

којим се нарушава мир; 
2. пјевање и свирање ако није у вези с погребним обредом; 
3. гажење гробова и насада и кидање цвијећа; 
4. шарање по надгробним споменицима, ознакама, клупама и друго, као и свако 

њихово оштећивање; 



5. неовлашћено одношење цвијећа и вијенаца са гробова; 
6. рекламирање било чега и у било којем облику; 
7. просјачење; 
8. свако трговање; 
9. довођење животиња и напасање стоке; 
10. бацање увенулих вијенаца, цвијећа и других отпадака изван мјеста које је за то 

посебно одређено. 
 

Члан 28. 
На гробљу се могу одржавати скупови само који су везани за сахрану, као и уобичајени 
помени или комеморације. 
 
IV ИЗГРАДЊА МРТВАЧНИЦА И ХЛАДЊАЧА НА ГРОБЉИМА 

 
Члан 29. 

(1) На постојећим гробљима управа гробља ће настојати да изгради мртвачнице. 
(2) Мртвачница мора бити прикључена на објекте инфраструктуре (електрична енергија, 
водовод и одводња оборинских и отпадних вода).  
(3) Просторије мртвачница морају се повремено опрати и дезинфиковати. 

 
 

Члан 30. 
(1) Протокол корићења мртвачнице утврђује управа. 
(2) Протокол коришћења мртвачнице мора бити изложен у просторији мртвачнице.  
 

Члан 31. 
(1) До изградње мртвачница из члана 29. ове одлуке користиће се мртвачница у Дому 
здравља Вишеград.  
(2) Могу се користити и мртвачнице у власништву предузетника или привредног друштва 
који су регистровани за ту врсту дјелатности.  
 
V КРЕМИРАЊЕ ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 

 
Члан 32. 

(1) Спаљивање посмртних остатака може се вршити ако је такву жељу за живота изразило 
умрло лице или по налогу лица које је дужно да сахрани умрлог. 
(2) Спаљивање посмртних остатака не може се вршити ако је умрло лице за живота 
изразило жељу да се његови посмртни остаци не спаљују.  
(3) Спаљивање посмртних остатака лица која нису умрла природном смрћу може се 
извршити само по одобрењу органа надлежног за покретање или вођење кривичног 
поступка. 
(4) Спаљивање посмртних остатака врши се у крематоријумима који су регистровани за 
обављање такве дјелатности у складу са техничким условима за кремирање.  
 

Члан 33. 
(1) Расипање пепела спаљених посмртних остатака може се расипати само у гробљима.  



(2) Уколико у гробљу нису изграђени посебни објекти за смјештај спаљених посмртних 
остатака умрлог (урни), управа гробља је дужна да одреди посебно мјесто за расипање 
пепела кремираних посмртних остатака-врт сјећања. 
(3) Подаци о лицима чија је пепео расута морају бити урезана на посебној плочи која се 
налази на овом дијелу гробља.  
 
VI НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦИЈЕНЕ И ПРОДАЈА ГРОБНИХ МЈЕСТА И НАЧИН 
ФОРМИРАЊА И ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА  
 

Члан 34. 
(1) Цијене погребних услуга формира управа гробља.  
(2) Сагласност на акт о формирању цијена даје Скупштина. 
 

Члан 35. 
Акт о формирању цијена треба да садржи цијену погребних услуга које се односе на 
накнаду за гробно мјесто, накнаду за резервацију гробног мјеста, накнаду за одржавање 
гробља, као и накнаду за друге услуге које се односе на управљање гробљем. 
 
 
 
 
 
VII ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА ДО ГРОБЉА И СА ГРОБЉА 

 
Члан 36. 

(1) Посмртни остаци до сахране у граду, чувају се у мртвачници или на уобичајен начин. 
(2) Посмртни остаци до сахране на селу, чувају се на уобичајен начин.  
(3) Посмртни остаци могу се са одобрењем вјерске заједнице чувати и у црквама, капелама 
и другим објектима који су намијењени за вршење вјерских обреда до сахране, под 
условом да је тијело смјештено у херметички затворен лимени сандук. 

 
Члан 37. 

(1) Превоз умрлог врши се возилом које је регистровано за ту намјену или возилом за које 
је претходно прибављено одобрење санитарне инспекције.  
(2) Тијело умрлог превози се у затвореном дрвеном, металном или сандуку другог 
отпорног материјала.  
(3) Тијело умрлог мора бити одјевено, или увијено у тканину и смјештено у ковчег 
(сандук) који је, у правилу, затворен. 
(4) При превозу умрлог до мјеста сахране може се формирати посебна поворка (пратња). 
(5) Пјешачка погребна поворка на градском подручју може се кретати само од капије 
гробља и у оквиру гробља до гробног мјеста. 
(6) Изузетно, на основу одобрења органа управе надлежног за унутрашње послове, 
пјешачка погребна поворка се може кретати и са другог мјеста, односно кретати се 
улицама града.  
(7) Прије сахране посмртни остаци могу бити изложени на одређеноом мјесту ван гробља, 
ради указивања посебних посмртних почасти, ако сахрану организује друштвено 
политичка заједница или по одобрењу надлежног органа општине.  



 
VIII НАЧИН САХРАНЕ И ИСКОПАВАЊА УМРЛИХ ЛИЦА 
 

Члан 38. 
(1) Под сахрањивањем у смислу ове одлуке подразумијева се покопавање посмртних 
остатака умрлих, односно спаљивање посмртних остатака и остављање или расипање 
пепела на одређена мјеста, као и друге радње које се у том циљу предузимају. 
(2) Сахрањивање се обавља само на гробљу, након утврђивања смрти на начин прописан 
законом и овом одлуком. 
(3) Одобрење за обављање сахране на одређеном гробљу даје управа гробља. 
 

Члан 39. 
Вјерска заједница може вршити религиозне обреде приликом сахране умрлог лица, у 
складу са прописима о правном положају вјерских заједница. 
 
(Ископавање посмртних остатака из гробља-ексхумација) 

 
Члан 40. 

(1) Ископавање (ексхумација) посмртних остатака умрлог може се вршити ради преноса 
посмртних остатака умрлог у друго гробно мјесто или ради тужилачког односно судског 
увиђаја. 
(2) Ископавање (ексхумација) умрлог може се одобрити на захтјев нјближе родбине 
умрлог или по наредби тужилаштва, односно суда. 
(3) Лице које тражи ископавање или преношење посмртних остатака умрлог мора 
доставити доказе о родбинском сродству са умрлим, односно службену наредбу државног 
органа за (ексхумацију). 
(4) Ископавање (ексхумација) посмртних остатака из става (1) овог члана не може се 
вршити у периоду од 1. јуна до 31. августа, осим по одобрењу надлежног органа. 
(5) Ако је узрок смрти била заразна болест, ископавање (ексхумација) се не може 
извршити прије истека једне године дана. 

 
Члан 41. 

(1)Умрло лице које је било покопано може се преносити само у металном залемљеном 
сандуку. 
(2) 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. 

 
Члан 42. 

Одобрење за ископавање (ексхумацију) даје орган надлежан за послове санитарне 
инспекције, осим у случају наредбе тужилаштва, односно суда.  

 
Члан 43. 

Трошкове ископавања и преношења посмртних остатака сноси лице по чијем је захтјеву 
одобрено ископавање и пренос посмртних остатака, а ако је то у општем интересу 
трошкове сноси општина. 
 



IX ВРЕМЕНСКИ РАЗМАЦИ САХРАЊИВАЊА У ПОПУЊЕНА ГРОБНА МЈЕСТА 
 

Члан 44. 
Попуњена гробна мјеста су додијељена гробна мјеста у којима су извршени укопи. 
 

Члан 45. 
(1) У попуњена гробна мјеста може се одобрити укоп након протека 15 година. 
(2) Изузетно, укоп у попуњено гробно мјесто може се обавити и прије истека рока из 
претходног става овог члана, уз сагласност санитарне инспекције. 
 
X НАЧИН САХРАНЕ НЕПОЗНАТИХ ЛИЦА 

 
Члан 46. 

Непознате особе сахрањују се на гробљу на начин уобичајен мјесним обичајима, настојећи 
при том утврдити све доступне податке о непознатој особи (пол, старосна доб, датум 
смрти и сл.) 
 

Члан 47. 
(1) Сахрањивање неидентификованих умрлих лица обавља управа гробља коју одреди 
орган општинске управе надлежан за послове опште управе. 
(2) Сахрањивање лица из претходног става овог члана врши се на основу рјешења 
надлежног органа из претходног става, којим је утврђена чињеница да је лице 
неидентификовано. 
(3) Трошкове сахране сноси општина.                   
 
 
XI САХРАЊИВАЊЕ ВАН ГРОБЉА У УПОТРЕБИ 

 
Члан 48. 

(1) Не може се вршити сахрањивање ван гробља у употреби.   
(2) Изузетно, сахрањивање се може вршити изван гробља у употреби, на основу издатог 
одобрења органа општинске управе надлежног за комуналне послове, уз претходно 
прибављено мишљење санитарног инспектора.  
 

Члан 49. 
(1) Остаци лица покопаног изван гробља у употреби, могу се пренијети у гробље у 
употреби, уколико се томе не противи породица умрлог, односно лице које се стара о 
гробу. 
(2) Рјешење о ископавању и поновном укопу посмртних остатака доноси општински орган 
управе надлежан за послове санитарне инспекције. 
(3) Трошкове ископавања и поновног укопа посмртних остатака сноси породица умрлог, 
односно лице које се стара о гробу, а ако нема ових лица трошкове сахране сноси општина. 
 
XII НАДЗОР  
 

Члан 50. 



(1) Орган општинске управе надлежан за комуналне послове прати обављање погребне 
дјелатности и спровођење одредаба ове одлуке које се односе на изградњу гробаља и 
обављање погребне дјелатности.  
(2) Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши комунална полиција.  
(3) По указаној потреби или на захтјев органа из става. 1. и 2. овог члана, инспекцијски 
надзор може извршити и друга инспекција. 
 

Члан 51. 
Комунална полиција, поред овлашћења утврђених законом, овлашћена је да: 

1. донесе рјешење о уклањању натписа или других обиљежја или ознака на 
гробницама и гробовима којима се вријеђају патриотска, вjерска, национална и 
друга осjећања грађана, 

2. предузима и друге мjере у складу са законом и овом одлуком, које су неопходне 
за обављање погребне делатности. 

 
 
XIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 52. 
(1) Новчаном казном у износу од 4.000 до 8.000 КМ казниће се јавно предузеће, привредно 
друштво, вјерска заједница или удружење грађана које као правно лице управља гробљем, 
ако: 

1) изгради ново или прошири постојеће гробље супротно члану 5. ове одлуке; 
2) постави надгробни споменик, односно други споменик, спомен-обиљежје, спомен-

костурницу, спомен-плочу, спомен-кућу, односно било какво друго обиљежје 
супротно члану 15. ове одлуке;  

3) изврши ископавање (ексхумацију) супротно члану 42. ове одлуке. 
(2) Новчаном казном у износу од 1.200 КМ до 5.000 КМ казниће се јавно предузеће, 
привредно друштво, вјерска заједница или удружење грађана које као правно лице 
управља гробљем, ако: 

1) на простору одређеном за изградњу гробља сагради објекте за које није дозвољена 
изградња, односно који нису везани за изградњу, коришћење, уређење и одржавање 
гробља, управљање гробљем, подизање надгробних споменика или за израду 
вијенаца супротно члану 8. ове одлуке; 

2) подигне и постави обиљежја или друге ознаке које нису у вези са сахрањеним 
лицима на гробљу супротно члану 13. ове одлуке; 

3) не одржава гробље у уредном стању у складу са планом уређења гробља, 
распоредом гробних парцела урбанистичким и санитарним прописима  супротно 
члану 18. ове одлуке; 

4) одржава скупове који нису везани за сахрану, односно ако одржава помене и 
комеморације који нису уобичајени супротно члану 28. ове одлуке; 

5) обавља спаљивање посмртних остатака супротно члану 32. став (4) ове одлуке; 
6) врши превоз умрлог возилом које није регистровано за ту намјену или возилом за 

које није прибављено одобрење санитарне инспекције, односно сахрану умрлог 
супротно члану 37. ове одлуке; 

7) изврши сахрањивање умрлог супротно члану 48. ове одлуке; 



(3) За прекршаје из става (1) овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу из 
става (1) овог члана, новчаном казном од 600 КМ до 1.200 КМ. 
(4) За прекршаје из става (2) овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу из 
става (2) овог члана, новчаном казном од 100 КМ до 500 КМ. 
 

Члан 53. 
(1) Новчаном казном у износу од од 600 КМ до 1.200 КМ казниће се предузетник, ако 
постави надгробни споменик, односно други споменик, спомен-обиљежје, спомен-
костурницу, спомен-плочу, спомен-кућу, односно било какво друго обиљежје супротно 
члану 15. ове одлуке.  
(2) Новчаном казном у износу  од 100 КМ до 500 КМ казниће се предузетник, ако: 

1) на простору одређеном за изградњу гробља сагради објекте за које није дозвољена 
изградња, односно који нису везани за изградњу, коришћење, уређење и одржавање 
гробља, управљање гробљем, подизање надгробних споменика или за израду 
вијенаца супротно члану 8. ове одлуке; 

2) подигне и постави обиљежја или друге ознаке које нису у вези са сахрањеним 
лицима на гробљу супротно члану 13. ове одлуке; 

3) врши превоз умрлог возилом које није регистровано за ту намјену или возилом за 
које није прибављено одобрење санитарне инспекције, односно сахрану умрлог 
супротно члану 37. ове одлуке. 

 
Члан 54. 

Новчаном казном у износу од 50 КМ до 700 КМ казниће се физичко лице, ако: 
1) стави натпис односно знак супротно члану 13. став (3) ове одлуке; 
2) постави столове и столице крај гробних парцела без одобрења управе гробља 

супротно члану 25. ове одлуке; 
3) се понаша супротно члану 27. ове одлуке; 
4) расипа пепео спаљених посмртних остатака изван гробља супротно члану 33. ове 

одлуке; 
5) изврши ископавање (ексхумацију) супротно члану 42. ове одлуке; 
6) изврши сахрањивање умрлог изван гробља у употреби супротно члану 48 ове 

одлуке. 
 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 55. 
Управа гробља дужна је да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке 
усклади своја општа акта са Законом о гробљима и погребној дјелатности и овом одлуком.  

 
Члан 56. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о изградњи, уређењу и одржавању 
гробаља на подручју општине Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, број 
6/02) 
 

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