
ПРЕДЛОГ 

На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 

2.. и члана 3. став 1. тачка 6а Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС” бр. 

88/11, 104/16 и 95/2018), чланова 10. и 11. Уредбе о начину и условима за отпочињања 

комуналних делатности (Сл.гласник РС бр. 13/18, 66/2018 и 12/2019) и члана 15. и 40. 

Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште”,бр.2/19), 

Скупштина општине Велико Градиште је на седници одржаној дана _________2022. 

године донeла  

ОДЛУКУ О ПОГРЕБНОЈ  ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком се, у складу са законом,  одређује погребна делатност и уређују 

општи услови  и начин обављања погребне делатности.  

Члан 2. 

Погребна делатност у смислу ове одлуке је преузимање и превоз посмртних 

остататака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа( стан, 

здравствена установа , институт за судску медицину и патологију, установе социјалне 

заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, 

судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног 

предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација 

сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и 

сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника 

за сахрањивање (у даљем тексту: погребан делатност).  

Члан 3. 

Погребна делатност је комунална делатност у смислу закона којим се уређују 

комуналне делатности. 

Погребна делатност је делатност од општег економског интереса у смислу 

прописа о заштити потрошача. 

II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ПОГРЕБНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 4. 

Погребна делатност, као комунална делатност, се не поверава већ је могу 

обављати  јавно предузеће,,привредно друштво, предузетник или други привредни субјект 

(у даљем тексту: субјект) чије је седиште на територији општине Велико Градиште  или 



који има издвојено место са седиштем на територији општине Велико Градиште  и који 

испуњавају прописане услове у складу са законом којим се уређују комуналне делатности, 

Уредбом  о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности (у даљем 

тексту: Уредба) и овом Одлуком. 

Члан 5. 

За отпочињање обављања комуналне делатности субјект мора да испуњава услове 

прописане Уредбом о начину и условима за отпочињање комуналних делатности у 

погледу одређеног броја запослених, минималног техничког капацитета и седишта 

субјекта. 

Члан 6 

              Привредни субјект  може обављати погребну  делатност тек по добијању решења 

о испуњености услова за обављање ове комуналне делатности које доноси надлежни 

министар. 

Пре почетка обављања погребне делатности вршилац комуналне делатности дужан 

је да о томе обавести одељење општинске управе Велико Градиште надлежно за 

комуналне делатности и да уз обавештење достави копију акта надлежног министарства 

којим потврђује испуњеност услова за отпочињање обављења делатности. 

 

III  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА 

УСЛУГА 

Члан 7 

 

Вршилац комуналне делатности дужан је да организује свој рад и пословање на начин 

којим се обезбеђује: 

 

1. трајно и несметано пружање комуналне услуге корисницима услуга под условима и на 

начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона, 

 

2. прописани или уговорени обим и квалитет комуналне услуге, који подразумева тачност 

у погледу рокова, сигурност корисника услуге у добијању услуга и здравствену и 

хигијенску исправност у складу са позитивним прописима, 

 

3. развој и унапређење квалитета комунале делатности, као и унапређење организације и 

ефикасности рада. 

 

Члан 8 

 

Вршилац комуналне делатности је дужан да једном годишње спроведе поступак 

изјашњавања корисника услуга о квалитету обављања делатности из члана 2. ове одлуке, у 

трајању најмање 15 дана. 

 

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници 

Општине и вршиоца комуналне делатности, а доставља се средствима јавног 

информисања ради саопштења. 

 



Вршилац комуналне делатности је дужан да у року од 15 дана од дана завршетка 

изјашњавања из става 1. овог члана достави Одељењу за локални економски развој  

извештај о резултатима изјашњавања корисника услуга о квалитету пружања комуналне 

услуге. 

 

Уколико су резултати изјашњавања корисника услуга такви да већина корисника услуга 

није задовољна пруженом комуналном услугом, Одељење за локални економски развој  

преиспитује рад вршиоца комуналне делатности, сачињава анализу са предлогом мера за 

отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника и доставља је Општинском  

већу општине Велико Градиште (у даљем тексту: Општинско  веће). 

 

Општинско  веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог члана, 

доноси акт којим налаже вршиоцу комуналне делатности да отклони недостатке који су 

наведени у изјашњавању корисника услуга, у року који не може бити дужи од 90 дана. 

 

Вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди корисницима услуга законом 

прописане услове који омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета и коришћења 

ове комуналне делатности. 

 

Корисници услуга могу континуирано у току године достављати питања, примедбе и 

предлоге преко интернет странице вршиоца комуналне делатности, а исто је дужно да на 

достављена питања, примедбе и предлоге одговори у року од 2 дана. 

 

Члан 9 

 

У случају прекида испоруке или поремећаја или прекида комуналне услуге , вршилац 

комуналне делатности је дужан у року од 24 часа обавести Одељење за локални 

економски развој општинске управе Велико Градиште електронским путем као и писмено 

преко писарнице општине Велико Градиште.  

По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању 

поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, Одељење за локални економски 

развој  дужно је да: 

 

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед 

прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или 

би настала значајна, односно ненадокнадива штета; 

 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена; 

 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења 

делатности и учињену штету. 

 

Члан 10 

 

Одлуку о промени цене комуналне услуге доноси вршилац комуналне делатности. 

 

Вршилац комуналне делатности дужан је да прибави сагласност Општинског већа 

општине Велико Градиште на одлуку о промени цена комуналне услуге изузев услуге 

превоза посмртних остатака умрлог. 

Уз захтев за давање сагласности из става 2. овог члана, вршилац комуналне делатности 

Општинском већу доставља образложење које нарочито садржи разлоге за промену и 

детаљну структуру предложене цене. 



Општинско веће  објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена 

комуналне услуге, са образложењем, на огласној табли и на званичној интернет страници 

општине Велико Градиште , најмање 15 дана пре доношења одлуке. 

Члан 11 

Општинско веће може утврдити категорије корисника комуналне услуге који плаћају 

субвенционисану цену комуналне услуге и износ субвенције за сваку категорију. 

Подаци о корисницима, односно категоријама корисника из става 1. овог члана достављају 

се вршиоцима комуналне делатности. 

IV НАДЗОР 

Члан 12 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за локални економски развој 

општинске управе Велико Градиште. 

Члан 13 

Послове инспекцијског надзора над применом одредби ове одлуке врши Одељење 

за инспекциске послове Општинске управе Велико Градиште преко комуналне 

инспекције.  

Члан 14 

За поступање супротно одредбама члана 4, 7, 9 став 1. и 10 став 2 ове Одлуке казниће се: 

Правно лице новчаном казном од 60.000 динара  

Предузетник новчаном казном од 30.000 динара  

Одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 12.000 динара. 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБE 

Члан 15 

Вршиоци комуналне делатности који већ обављају ове послове дужни су да своје 

пословање ускладе са законом, подзаконским актима и одредбама ове Одлуке у року од 

60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 16 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гланику 

општине Велико Градиште“. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о погребним делатностима 

(''Сл.гласник општине Велико Градиште'' бр.13/2018) 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ 

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 

95/2018), чланом 2. , између осталог, дефинише пружање погребних  услуга као  

комуналну делатност од општег интереса и значаја на територији локалне самоуправе 



одређује  обавезу ЈЛС да створи услове за обезеђење одговарајућег  квалитета, обима, 

доступности, континуитета и надзора над њеним вршењем. 

Члан 3. став 1. тачка 6а Закона о комуналним делатностима одређује да је 

погребна делатност:“преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно 

места на коме се налази умрла особа , превоз до места одређеног посебним прописом 

(патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора 

погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), 

организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за 

организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и 

припремање покојника за сахрањивање“. 

Разлози за доношење ове одлуке : 

Разлог доношења Одлуке је усклађивање са законсмим прописима. 

 Чланом 20.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоупрви  ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) утврђена 

је надлежност општине да преко својих органа, у складу с Уставом и законом уређује и 

обезбеђује обављање и развој комуналних делатности. 

 Закон о комуналним делатностима дефинише пружање погребних  услуга као  

комуналну делатност од општег интереса и значаја на територији локалне самоуправе и 

одређујеобавезу ЈЛС да уреди услове, одговарајући квалитет, обим, доступност, 

континуитет и обухват пружања услуге. 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о начину и условима за отпочињања 

комуналних делатности (Сл.гласник РС бр. 13/18, 66/2018 и 12/2019), која ближе одређује 

начин и  услове за отпочињање обављања ове комуналне делатности, предвиђа неопходну 

кадровску и техничку опремљеност подносиоца захтева, као и поступак подношења 

захтева за проверу испуњености услова за отпочињање ове комуналне делатности. 

 Ова Одлука у складу са Законом о комуналним делатностима и Уредбом о начину 

и условима за отпочињања комуналних делатности одређује начин и услове обављања 

погребне делатности на територији општине Велико Градиште  

Финансијска средства 

Доношење ове Одлуке не захтева  додатна средстава из буџета општине 

ПРЕДЛАГАЧ:ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 


