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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Репу бли ке
Срп ске Репу бли ке Срп ске”, број 28/94),  д о н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗАКО НА О ГРО БЉИ МА 
И ПОГРЕБ НОЈ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

Про гла ша вам Закон о гро бљи ма и погреб ној дје лат но -
сти, који је Народ на скуп шти на Репу бли ке Срп ске усво ји -
ла на Два де сет тре ћој сјед ни ци, одр жа ној 13. децем бра
2012. годи не.

Вије ће наро да Репу бли ке Срп ске је актом број: 03.2-
426/11, од 24. децем бра 2012. годи не, оба ви је сти ло Народ -
ну скуп шти ну да наве де ни закон спа да у пита ње повре де
витал ног наци о нал ног инте ре са бошњач ког наро да.

Зајед нич ка коми си ја Народ не скуп шти не Репу бли ке
Срп ске и Вије ћа наро да Репу бли ке Срп ске, на сјед ни ци
одр жа ној 28. јану а ра 2013. годи не и 20. фебру а ра 2013.
годи не, у скла ду са Аманд ма ном LXXVII није уса гла си ла
наве де ни закон, те је исти доста вљен Вије ћу за зашти ту
витал ног инте ре са Устав ног суда Репу бли ке Срп ске.

Вије ће за зашти ту витал ног инте ре са Устав ног суда
Репу бли ке Срп ске дони је ло је Одлу ку, број: УВ-1/13, од 27.
мар та 2013. годи не, којом је утвр ђе но да није поври је ђен
витал ни наци о нал ни инте рес бошњач ког наро да у Зако ну о
гро бљи ма и погреб ној дје лат но сти.

Одлу ка Вије ћа за зашти ту витал ног инте ре са Устав ног
суда Репу бли ке Срп ске, број: УВ-1/13, од 27. мар та 2013
годи не, обја вље на је у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке
Срп ске”, број 29/13, од 5. апри ла 2013. годи не.

Број: 01-020-1115/13 Пред сјед ник
11. апри ла 2013. годи не Ре пу бли ке,
Бања Лука Ми ло рад Додик, с.р.

З А КО Н  

О ГРО БЉИ МА И ПОГРЕБ НОЈ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

I - ОСНОВ НЕ ОДРЕД БЕ

Члан 1. 

Овим зако ном уре ђу ју се врсте, изград ња, кори шће ње и
упра вља ње гро бљи ма, оба вља ње погреб не дје лат но сти и
дру га пита ња од зна ча ја за гро бља и за оба вља ње погреб не
дје лат но сти.

Члан 2. 

Погреб на дје лат ност је кому нал на дје лат ност која обу -
хва та одр жа ва ње гро бља и кре ма то ри ју ма, пру жа ње
погреб них услу га и оба вља ње свих посло ва у вези са
сахра ном умр лих, као што су при пре ма ње гроб них мје ста,
опре ма ње умр лих, њихов пре нос, спро во ђе ње цере мо ни је
сахра не умр лих, одно сно кре ми ра ња, уре ђи ва ње и одр жа -
ва ње гро бо ва и гроб них мје ста и дру го. 

Члан 3. 

(1) Једи ни ца локал не само у пра ве за оба вља ње погреб -
не дје лат но сти може осно ва ти јав но кому нал но пред у зе ће
у скла ду са зако ном или може оба вља ње погреб не дје лат -
но сти повје ри ти или дати сагла сност за оба вља ње те дје -
лат но сти при вред ном дру штву, вјер ској зајед ни ци или
удру же њу гра ђа на, ако су реги стро ва ни за оба вља ње
погреб не дје лат но сти у скла ду са посеб ним про пи си ма и
ако испу ња ва ју усло ве про пи са не овим зако ном.

(2) Јав но кому нал но пред у зе ће, при вред но дру штво,
вјер ска зајед ни ца или удру же ње гра ђа на који оба вља ју
погреб ну дје лат ност (у даљем тек сту: упра ва гро бља)
дужни су да ту дје лат ност оба вља ју у скла ду са одред ба ма
овог зако на и про пи си ма доне се ним на осно ву њега. 

Члан 4. 

Изра зи упо три је бље ни у овом зако ну има ју сље де ће
зна че ње:

а) гро бље је кому нал ни обје кат нами је њен за сахра ну
умр лих, опре мљен кому нал ним објек ти ма и инфра струк ту -
ром одре ђе ним одред ба ма овог зако на и одлу ком скуп шти -
не једи ни це локал не само у пра ве,
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б) гроб но мје сто пред ста вља повр ши ну земљи шта
одре ђе ну за сахра ну умр лог лица пре ма одред ба ма овог
зако на и про пи са доне се них на осно ву њега, а која је за ту
намје ну гра фич ки и нуме рич ки одре ђе на у тех нич кој доку -
мен та ци ји гро бља,

в) гроб је гроб но мје сто у које су сахра ње ни посмрт ни
оста ци јед ног или више лица,

г) сахра на под ра зу ми је ва поко па ва ње посмрт них оста -
та ка умр лог, одно сно спа љи ва ње посмрт них оста та ка и
оста вља ње пепе ла на одре ђе на мје ста, као и дру ге рад ње
које се у том циљу пред у зи ма ју, 

д) мртвач ни ца је просторијa која слу жи за чува ње
посмрт них оста та ка умр лог до сахра не и испра ћа ја
посмрт них оста та ка и

ђ) оба ве зно почи ва ње је пери од који мора про те ћи од
дана сахра не да би се могла врши ти про мје на намје не
земљи шта на којем је гро бље изгра ђе но или извр ши ти пре -
мје шта ње посмрт них оста та ка из јед ног гроб ног мје ста у
дру го.

Члан 5.

Одред бе овог зако на које се одно се на гроб но мје сто
одно се се и на гроб ни цу, уко ли ко овим зако ном није дру га -
чи је про пи са но.

II - ИЗГРАД ЊА И ВРСТЕ ГРО БА ЉА 

Члан 6. 

Једи ни ца локал не само у пра ве доно си посеб ну одлу ку
којом ће детаљ ни је про пи са ти усло ве о: 

а) изград њи гро бља, гроб ни ца и над гроб них спо ме ни -
ка и упи су пода та ка на њима,

б) начи ну упра вља ња, уре ђи ва ња и одр жа ва ња гро бља,

в) изград њи мртвач ни ца и хлад ња ча на гро бљи ма,

г) кре ми ра њу посмрт них оста та ка, 

д) начи ну фор ми ра ња ције не и про да ји гроб них мје ста
и начи ну фор ми ра ња и пла ћа ња тро шко ва за одр жа ва ње
гро бља, 

ђ) пре но су посмрт них оста та ка до гро бља и са гро бља, 

е) начи ну сахра не и иско па ва ња умр лих лица,

ж) вре мен ским раз ма ци ма сахра њи ва ња у попу ње на
гроб на мје ста,

з) начи ну сахра не непо зна тих лица и

и) сахра ни ван гро бља у упо тре би.

Члан 7. 

(1) Пре ма начи ну осни ва ња и намје ни сахра не, гро бља
могу бити јав на и посеб на.

(2) Јав на гро бља су гро бља у вла сни штву једи ни це
локал не само у пра ве и нами је ње на су за сахра ну свих лица,
без обзи ра на њихо ву вјер ску и наци о нал ну при пад ност.

(3) Посеб на гро бља могу бити у вла сни штву једи ни це
локал не само у пра ве или субје ка та из чла на 3. овог зако на
који њима упра вља ју, а нами је ње на су за сахра ну лица која
су сте кла одре ђе ни ста тус у скла ду са посеб ним про пи си -
ма или лица одре ђе не вјер ске при пад но сти, а могу бити:

а) спо мен-гро бља, 

б) вој на гро бља, 

в) гро бља масов них ката стро фа, 

г) ано ним на гро бља, 

д) гро бља вјер ских зајед ни ца и

ђ) дру га гро бља за посеб не намје не.

(4) Посеб на гро бља могу бити засе бан дио јав ног гро -
бља.

(5) Одлу ку о про гла ше њу посто је ћих гро ба ља у упо -
тре би или нових гро ба ља или њихо вих дије ло ва посеб ним
гро бљем доно си скуп шти на једи ни це локал не само у пра ве.

(6) Пре ма повр ши ни земљи шта које зау зи ма, гро бље
може бити: 

а) мало гро бље (до 1 hа), 

б) сред ње гро бље (од 1 hа до 5 hа) и

в) вели ко гро бље (већа од 5 hа). 

(7) Пре ма начи ну врше ња сахра не, гро бља могу бити:

а) гро бља са кла сич ном сахра ном,

б) кре ма то ри јум ска гро бља за пола га ње урни и про си -
па ње пепе ла и

в) мје шо ви та гро бља. 

Члан 8. 

Гро бље као кому нал ни обје кат којим упра вља јав но
пред у зе ће или који је једи ни ца локал не само у пра ве дала на
упра вља ње и одр жа ва ње при вред ном дру штву, вјер ској
зајед ни ци или удру же њу гра ђа на ради оба вља ња погреб не
дје лат но сти вла сни штво је једи ни це локал не само у пра ве
на чијем под руч ју се нала зи. 

Члан 9. 

(1) При ли ком изград ње новог гро бља мора ју се
обезбије ди ти објек ти са при па да ју ћим про сто ром и кому -
нал на инфра струк ту ра гро бља, које чине: 

а) гроб но мје сто,

б) гроб ни редо ви које чини низ гроб них мје ста,

в) гроб на поља која чини више гроб них редо ва са не
више од 200 гроб них мје ста са при ступ ним ста за ма, 

г) ста зе које пове зу ју гру пе гроб них мје ста у гроб ном
пољу или ред гроб них мје ста, 

д) глав не ста зе које пове зу ју гроб на поља са одмо ри -
шти ма и про ши ре њи ма, 

ђ) уну тра шње и вањ ске сао бра ћај ни це за кол ски про -
мет са пар ки ра ли штем, 

е) зеле ни ла и зеле не повр ши не, 

ж) огра де око гро бља,

з) опро штај но-цере мо ни јал ни склоп са отво ре ним или
затво ре ним опро штај ним про сто ром (мртвач ни ца, опро -
штај на сала и помоћ не про сто ри је), 

и) про стор за пре у зи ма ње и опре ма ње покој ни ка, 

ј) сер ви сне функ ци је за одр жа ва ње и упра вља ње гро -
бљем и 

к) пра те ће услу ге про да је (про да ја цви је ћа, сви је ћа,
опре ме и слич но). 

(2) Гро бље може има ти објек те потреб не за врше ње
вјер ских обре да, посе бан мемо ри јал ни дио за посеб не
врсте сахра не, те мање пра те ће про из вод не про сто ре изван
про сто ра гро бља за изра ду вије на ца, над гроб них оби љежја
и дру ге опре ме потреб не за оба вља ње погреб не дје лат но -
сти и одр жа ва ње гро бља.

(3) Мини стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју ће пра вил ни ком детаљ ни је уре ди ти начин одре -
ђи ва ња димен зи ја, изглед и уре ђе ње дије ло ва гро бља, обје -
ка та и при па да ју ћих про сто ра. 

Члан 10. 

Изград ња гро бља пла ни ра се за потре бе сахра не умр -
лих за јед но насе ље но мје сто или више насе ље них мје ста
уну тар једи ни це локал не само у пра ве или за сва насе ље на
мје ста јед не једи ни це локал не само у пра ве, о чему одлу ком
одлу чу је скуп шти на једи ни це локал не само у пра ве.

Члан 11.

(1) Изград ња нових и про ши ре ње посто је ћих гро ба ља
пла ни ра се спро вед бе ним доку мен ти ма про стор ног уре ђе -
ња једи ни це локал не само у пра ве.

(2) Изра да доку ме на та про стор ног уре ђе ња из ста ва 1.
овог чла на засни ва се на про ци је ње ним потре ба ма изград -
ње и уре ђе ња гро бља утвр ђе ним за пери од од нај ма ње 50
годи на при ли ком изград ње новог гро бља, одно сно нај ма ње
20 годи на при ли ком про ши ре ња посто је ћег гро бља, са
могућ но шћу изград ње и уре ђе ња у ета па ма. 

(3) Нова гро бља гра де се на погод ном и довољ но вели -
ком про сто ру који је пре ма амби јен ту и кон фи гу ра ци ји
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тере на одго ва ра ју ћи за ту намје ну, изван или на рубу насе -
ље ног мје ста, са обез би је ђе ним при сту пом на јав не сао -
бра ћај ни це.

(4) Изград ња нових гро ба ља или про ши ре ње посто је -
ћег гро бља не може се врши ти у ужем урба ном под руч ју
једи ни це локал не само у пра ве које обу хва та прву, дру гу и
тре ћу стам бе но-послов ну зону.

Члан 12.

(1) Скуп шти на једи ни це локал не само у пра ве дони је ће
одлу ку о затва ра њу гро бља када утвр ди да на гро бљу више
нема могућ но сти осни ва ња нових гроб них мје ста, али
посто ји могућ ност уко па у посто је ћа гроб на мје ста.

(2) Скуп шти на једи ни це локал не само у пра ве дони је ће
одлу ку о ста вља њу гро бља или дије ла гро бља ван упо тре -
бе када више не посто ји могућ ност уко па због про стор них,
сани тар них и дру гих усло ва. 

Члан 13.

(1) Про стор гро бља ста вље ног ван упо тре бе, или његов
дио, може се кори сти ти за дру ге намје не одре ђе не одго ва -
ра ју ћим доку мен том про стор ног уре ђе ња једи ни це локал -
не само у пра ве посли је исте ка рока оба ве зног почи ва ња. 

(2) Рок оба ве зног почи ва ња из ста ва 1. овог чла на изно -
си нај ма ње 100 годи на, рачу на ју ћи од дана оба вље не
посљед ње сахра не. 

Члан 14.

(1) По исте ку рока из чла на 13. став 2. овог зако на гро -
бље или дио гро бља ван упо тре бе може се измје сти ти ради
при во ђе ња про сто ра намје ни из чла на 13. став 1. овог зако -
на.

(2) Скуп шти на једи ни це локал не само у пра ве доно си
одлу ку о измје шта њу гро бља или дије ла гро бља које је ван
упо тре бе под усло вом да се измје шта ње гро бља и даље
сахра не оси гу ра ју изград њом новог гро бља или на дру гом
посто је ћем гро бљу на под руч ју исте једи ни це локал не
само у пра ве.

(3) Тро шко ве измје шта ња гро бља или дије ла гро бља и
уре ђе ње гроб них мје ста сно си једи ни ца локал не само у пра ве.

Члан 15.

(1) Саоп ште ње о доно ше њу одлу ке о измје шта њу гро бља
или дије ла гро бља ван упо тре бе обја вљу је се у гла си лу једи -
ни це локал не само у пра ве, сред стви ма јав ног инфор ми са ња и
у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

(2) Саоп ште ње из ста ва 1. овог чла на садр жи подат ке о
гро бљу које се измје шта, подат ке о гро бљу на које ће се
извр ши ти пре нос екс ху ми ра них посмрт них оста та ка, као и
позив срод ни ци ма лица сахра ње них на гро бљу које је
одре ђе но за измје шта ње да у року од три мје се ца од обја -
вљи ва ња саоп ште ња доста ве сво је захтје ве у погле ду начи -
на понов ног уко па ва ња екс ху ми ра них посмрт них оста та ка
њихо вих срод ни ка и пре у зи ма ња над гроб них спо ме ни ка и
дру гих пред ме та у вези са гро бо ви ма и гроб ни ца ма.

(3) По исте ку рока из ста ва 2. овог чла на срод ни ци, о
свом тро шку, могу пре мје сти ти посмрт не остат ке и сахра -
ни ти их на дру гом гро бљу у упо тре би, као и укло ни ти над -
гроб не спо ме ни ке и дру ге пред ме те са гро бо ва и гроб ни ца. 

(4) Екс ху ма ци ја посмрт них оста та ка не може се врши -
ти при је исте ка рока из ста ва 2. овог чла на, а екс ху ми ра ни
оста ци за које не буду доста вље ни захтје ви да се уко па ју на
уоби ча је ни начин поко па ва ју се у за то одре ђен зајед нич ки
гроб, одно сно гроб ни цу, на које се ста вља ју пода ци о лици -
ма чију су посмрт ни оста ци ту поко па ни. 

(5) Спо ме ни ци и дру ги пред ме ти који до почет ка екс ху -
ма ци је посмрт них оста та ка не буду укло ње ни при па да ју
субјек ти ма који упра вља ју гро бљем и они њима сло бод но
рас по ла жу.

Члан 16.

(1) Изу зет но од чла на 13. став 1. овог зако на, када је то
нео п ход но из урба ни стич ких и дру гих оправ да них раз ло га,
над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве може

доније ти одлу ку о измје шта њу гро бља или дије ла гро бља
ван упо тре бе и при је исте ка рока оба ве зног почи ва ња, али
не при је исте ка рока од десет годи на, ако је земљи ште ису -
ше но, одно сно рока од 20 годи на, ако је земљи ште вла жно,
рачу на ју ћи од дана оба вље не посљед ње сахра не. 

(2) Посту пак обја вљи ва ња одлу ке и пре но са екс ху ми -
ра них оста та ка врши се у скла ду са одред ба ма чла на 15.
овог зако на.

(3) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на једи ни ца локал не
само у пра ве дужна је да без накна де обез би је ди вла сни ку
гроб ног мје ста за које још није исте као рок оба ве зног
почи ва ња дру го гроб но мје сто у истом или дру гом гро бљу
истих или при бли жно истих лока циј ских усло ва. 

Члан 17. 

Одлу ке скуп шти не једи ни це локал не само у пра ве из
чла на 7. став 5, чл. 12, 14. и 16. овог зако на обја вљу ју се у
слу жбе ном гла си лу једи ни це локал не само у пра ве и днев -
ној штам пи, а по потре би и на дру ги начин.

III - УПРА ВЉА ЊЕ ГРО БЉЕМ

Члан 18. 

(1) Упра вља ње гро бљем под ра зу ми је ва про да ју гроб -
них мје ста, уре ђе ње, одр жа ва ње и рекон струк ци ју гро бља,
про мје ну намје на повр ши на и слич но, на начин који одго -
ва ра тех нич ким и сани тар ним усло ви ма, при чему се води
рачу на о зашти ти живот не сре ди не, а наро чи то о пеј за -
жним и естет ским ври јед но сти ма. 

(2) Упра вља ње гро бљем врши се на начин којим се
иска зу је пошто ва ње пре ма умр лим лици ма која су у њему
сахра ње на.

Члан 19. 

(1) Радо ве у гро бљу могу изво ди ти пред у зет ник или
при вред но дру штво реги стро ва но за ту врсту дје лат но сти у
скла ду са зако ном.

(2) Изво ђе ње радо ва у гро бљу може се врши ти само уз
прет ход но при ба вље но одо бре ње упра ве гро бља.

(3) Упра ва гро бља даје одо бре ње за поста вља ње, укла -
ња ње, одно сно замје ну над гроб них спо ме ни ка и над гроб -
них зна ко ва у скла ду са одлу ком из чла на 6. овог зако на.

Члан 20. 

(1) О одр жа ва њу гроб них мје ста бри ну се вла сни ци у
скла ду са пра ви ли ма која је про пи са ла упра ва гро бља.

(2) Вла сник гроб ног мје ста дужан је да упра ви гро бља
пла ћа годи шњу накна ду за одр жа ва ње и уре ђе ње зајед нич -
ких дије ло ва гро бља изра чу на ту у скла ду са кри те ри ју ми -
ма одре ђе ним одлу ком једи ни це локал не само у пра ве и
акти ма упра ве гро бља.

Члан 21. 

(1) Гро бља која су про гла ше на кул тур но-исто риј ским и
при род ним добри ма одр жа ва ју се и обна вља ју у скла ду са
посеб ним про пи си ма.

(2) Гро бо ви и гроб ни це који су про гла ше ни спо ме ни ци -
ма кул ту ре одр жа ва ју се и обна вља ју у скла ду са про пи си -
ма о зашти ти спо ме ни ка кул ту ре.

(3) Гро бо ви и гроб ни це у који ма су сахра ње ни посмрт ни
оста ци зна чај них исто риј ских лич но сти не могу се сма тра ти
напу ште ним, већ се о њима бри не над ле жни орган једи ни це
локал не само у пра ве, у скла ду са посеб ним про пи си ма.

(4) Нат пи си на гро бо ви ма и гроб ни ца ма не сми ју врије -
ђа ти ничи је наци о нал не, вјер ске или морал не осје ћа је,
нити на било који начин ври је ђа ти успо ме ну на покој ни ка. 

IV - САХРА НА УМР ЛИХ

Члан 22. 

(1) Сахра на умр лих може се врши ти само на гро бљу.

(2) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на сахра на се може
врши ти изван гро бља у слу ча је ви ма одре ђе ним одлу ком
скуп шти не једи ни це локал не само у пра ве из чла на 6. овог
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зако на, а на осно ву одо бре ња које даје орган једи ни це
локал не само у пра ве над ле жан за кому нал не посло ве и уз
прет ход но при ба вље но мишље ње орга на једи ни це локал не
само у пра ве над ле жног за посло ве здрав ства. 

Члан 23. 

(1) Сахра на се врши у скла ду са одго ва ра ју ћим сани -
тар ним про пи си ма, а на начин који одго ва ра пошто ва њу
пре ма умр лом, досто јан ству мје ста на којем почи ва и уз
пошто ва ње осје ћа ња срод ни ка умр лог и дру гих лица која
су била бли ска са умр лим.

(2) При ли ком сахра не могу се врши ти вјер ски обре ди у
скла ду са про пи си ма о прав ном поло жа ју вјер ских зајед ни -
ца. 

Члан 24. 

(1) Умр ли се по пра ви лу сахра њу је на гро бљу које се
нала зи на под руч ју једи ни це локал не само у пра ве гдје је
имао пре би ва ли ште.

(2) Умр ли се може сахра ни ти и на гро бљу које је он
одре дио за живо та или које одре ди њего ва поро ди ца, одно -
сно лица која су дужна да се бри ну о њего вој сахра ни. 

Члан 25.

(1) Сахра на се може извр ши ти посли је утвр ђи ва ња
смр ти на начин одре ђен посеб ним про пи сом.

(2) Сахра на се може извр ши ти нај ра ни је по исте ку 24
сата од момен та насту па ња смр ти.

Члан 26. 

(1) Сахра на посмрт них оста та ка врши се на гро бљу
које је у упо тре би.

(2) Гро бље у упо тре би које се нала зи у гра ду или насе -
љу град ског карак те ра мора има ти мртвач ни цу. 

Члан 27. 

Одо бре ње за оба вља ње сахра не на одре ђе ном гро бљу
даје упра ва гро бља. 

Члан 28. 

(1) Након утвр ђе не смр ти, посмрт ни оста ци се пре но се
на гро бље и до сахра не чува ју у мртвач ни ци, ако на гро бљу
посто ји мртвач ни ца.

(2) Ако на гро бљу не посто ји мртвач ни ца, посмрт ни
оста ци до сахра не чува ју се у про сто ри ји за чува ње
посмрт них оста та ка која је за то посеб но уре ђе на и одре ђе -
на од над ле жног орга на једи ни це локал не само у пра ве. 

(3) До испу ње ња усло ва из ст. 1. и 2. овог чла на у скла -
ду са одред ба ма овог зако на посмрт ни оста ци могу се до
сахра не чува ти и у црква ма, капе ла ма и дру гим објек ти ма
који су нами је ње ни за врше ње вјер ских обре да само ако је
тије ло смје ште но у хер ме тич ки затво рен лиме ни сан дук.

(4) При је сахра не посмрт ни оста ци могу бити изло же -
ни на одре ђе ном мје сту ван гро бља, ради ука зи ва ња посеб -
них посмрт них поча сти, ако сахра ну орга ни зу је дру штве -
но-поли тич ка зајед ни ца или се сахра на оба вља по одо бре -
њу над ле жног орга на једи ни це локал не само у пра ве.

Члан 29. 

(1) Спа љи ва ње посмрт них оста та ка може се врши ти
ако је такву жељу за живо та изја ви ло умр ло лице или по
нало гу лица које је дужно да сахра ни умр лог.

(2) Спа љи ва ње посмрт них оста та ка може се врши ти
само у објек ти ма који слу же за спа љи ва ње посмрт них
оста та ка – кре ма то ри јум.

(3) Спа љи ва ње посмрт них оста та ка не може се врши ти
ако је умр ли за живо та изра зио жељу да се њего ви посмрт -
ни оста ци не спа љу ју.

(4) Спа љи ва ње посмрт них оста та ка лица које није умр -
ло при род ном смр ћу не може се извр ши ти без одо бре ња
орга на над ле жног за покре та ње или вође ње кри вич ног
поступ ка.

(5) Сахра на спа ље них посмрт них оста та ка умр лог или
раси па ње пепе ла спа ље них посмрт них оста та ка врши се на

мје сти ма која су за то одре ђе на одлу ком скуп шти не једи -
ни це локал не само у пра ве.

Члан 30. 

(1) Сахра ну умр лог лица дужни су да обез би је де њего -
ви срод ни ци, одно сно лица која су пре ма важе ћим про пи -
си ма оба ве зна да га издр жа ва ју, одно сно да се о њему бри -
ну или дру га физич ка и прав на лица која су пре у зе ла оба -
ве зу да обез би је де сахра ну, одно сно која су дужна да се о
томе бри ну.

(2) Ако не посто је лица из ста ва 1. овог чла на, или ако
лица која су дужна да извр ше сахра ну то одби ју, или нису
у могућ но сти да сахра ну обез би је де, сахра ну ће извр ши ти
упра ва гро бља коју одре ди над ле жни орган једи ни це
локал не само у пра ве у којој је лице умр ло, одно сно гдје су
посмрт ни оста ци нађе ни. 

(3) У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на, при ја вљи ва ње
сахра не, утвр ђи ва ње иден ти те та умр лог и упис у матич ну
књи гу умр лих врши над ле жни орган једи ни це локал не
само у пра ве.

Члан 31. 

(1) Тро шко ве сахра не сно се лица која су била дужна да
умр лог за живо та издр жа ва ју или да се бри ну о њего вој
сахра ни.

(2) Ако не посто је лица из ста ва 1. овог чла на која су
дужна да обез би је де сахра ну, тро шко ве сахра не сно си једи -
ни ца локал не само у пра ве на чијој тери то ри ји је умр ли имао
посљед ње пре би ва ли ште, а ако се не може утвр ди ти посљед -
ње пре би ва ли ште умр лог, тро шко ве сно си једи ни ца локал не
само у пра ве на чијој тери то ри ји је лице умр ло, одно сно на
чијој су тери то ри ји про на ђе ни посмрт ни оста ци умр лог.

(3) Једи ни ца локал не само у пра ве која је обез би је ди ла
сахра ну умр лог лица има пра во на накна ду тро шко ва од
лица која су била дужна да обез би је де сахра ну, одно сно из
зао став шти не умр лог.

(4) У слу ча ју када једи ни ца локал не само у пра ве не
успи је тро шко ве сахра не надок на ди ти на начин про пи сан
ста вом 3. овог чла на, тро шко ве сахра не сно си једи ни ца
локал не само у пра ве.

V - КОРИ ШЋЕ ЊЕ ГРОБ НИХ МЈЕ СТА 

Члан 32. 

(1) Упра ва гро бља про да је гроб но мје сто под усло ви ма
и на начин утвр ђен одлу ком скуп шти не једи ни це локал не
само у пра ве из чла на 6. овог зако на и акти ма упра ве гро бља
и о томе са куп цем закљу чу је уго вор.

(2) У одлу ци из ста ва 1. овог чла на једи ни ца локал не
само у пра ве одре ђу је кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње ције не
гроб ног мје ста и посту пак про да је.

Члан 33. 

(1) Купље но гроб но мје сто може се ста ви ти у прав ни
про мет.

(2) Уко ли ко вла сник жели да извр ши про да ју гроб ног
мје ста, дужан је да гроб но мје сто прво пону ди упра ви гро -
бља, и то по ције ни која не може бити већа од ције не пре ма
важе ћем цје нов ни ку упра ве на дан пону де тог гроб ног мје -
ста.

(3) Уко ли ко вла сник жели да извр ши про да ју гроб ни це,
дужан је да гроб ни цу прво пону ди упра ви гро бља, и то по
ције ни која не може бити већа од ције не по којој гроб ни цу
касни је може про да ти дру гом лицу.

(4) Ако упра ва гро бља не при хва ти пону ду из ст. 2. и 3.
овог чла на у року од 15 дана од при је ма пону де, сма тра се
да није заин те ре со ва на.

(5) У слу ча ју из ста ва 4. овог чла на, вла сник гроб но
мје сто, одно сно гроб ни цу, може про да ти дру гом лицу о
чему се сачи ња ва уго вор о купо про да ји.

(6) Уго вор о купо про да ји из ста ва 5. овог чла на доста вља
се упра ви гро бља ради упи са новог вла сни ка у еви ден ци је.

(7) Упра ва гро бља дужна је да упи ше новог вла сни ка у
еви ден ци је уко ли ко је испо што ва на про це ду ра про пи са на
ст. 2, 3, 4. и 5. овог чла на. 
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Члан 34. 

(1) Пра во сахра не у гроб но мје сто има ју:

а) вла сник гроб ног мје ста,

б) чла но ви поро ди це вла сни ка гроб ног мје ста и 

в) дру га лица за која вла сник доста ви упра ви гро бља
писме но одо бре ње или уго вор.

(2) Вла сник гроб ног мје ста може допу сти ти при вре ме -
но сахра њи ва ње дру гих лица.

(3) Након смр ти вла сни ка гроб ног мје ста, пра ва и оба -
ве зе над гроб ним мје стом сти чу њего ви насљед ни ци по
окон ча њу оста вин ске рас пра ве.

(4) У слу ча ју спо ра у вези са гроб ним мје стом, упра ва
гро бља не може дозво ли ти сахра њи ва ње у то гроб но мје -
сто до пра во сна жног окон ча ња спо ра.

Члан 35. 

(1) Посмрт ни оста ци сахра ње ног могу се екс ху ми ра ти и
пре мје сти ти на дру го гро бље, по прет ход но при ба вље ном
одо бре њу над ле жног орга на једи ни це локал не само у пра ве и
одо бре њу над ле жног сани тар ног инспек то ра, само ако је на
дру гом гро бљу обез би је ђе но гроб но мје сто за сахра ну.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, уко ли ко је на гро -
бу посто ја ло пра во кори шће ња, након екс ху ма ци је гроб но
мје сто се вра ћа упра ви гро бља, која је дужна да извр ши
про мје ну ста ња у еви ден ци ја ма из чла на 37. овог зако на, а
уко ли ко је на гро бу посто ја ло пра во сво ји не, вла сник гроб -
ног мје ста се не мије ња. 

Члан 36. 

(1) Гроб но мје сто, одно сно гроб који вла сник није одр -
жа вао или за који није пла ћао тро шко ве одр жа ва ња гро бља
нај ма ње десет годи на сма тра се напу ште ним и упра ва гро -
бља га може поно во про ме то ва ти.

(2) Упра ва гро бља дужна је да спро ве де посту пак јав -
ног огла ша ва ња утвр ђи ва ња напу ште но сти гроб ног мје ста,
одно сно гро ба из ста ва 1. овог чла на, уко ли ко тај посту пак
није у могућ но сти окон ча ти са лицем које се у еви ден ци ја -
ма гро бља води као вла сник гроб ног мје ста, одно сно гро ба
или са њего вим насљед ни ци ма.

(3) Рани ји вла сник гроб ног мје ста, одно сно гро ба који
се у скла ду са ста вом 1. овог чла на сма тра напу ште ним,
може рас по ла га ти изгра ђе ном опре мом (над гроб на пло ча,
над гроб ни спо ме ник и зна ци, огра да гро ба и слич но) након
што пла ти цје ло ку пан износ тро шко ва одр жа ва ња гро бља
које дугу је, обра чу на тих у скла ду са про пи си ма који ма су
уре ђе ни обли га ци о ни одно си за кому нал на потра жи ва ња
или ће се у про тив ном сма тра ти да је ријеч о напу ште ној
имо ви ни којом упра ва гро бља може сло бод но рас по ла га ти.

(4) Упра ва гро бља дужна је да при је усту па ња гроб ног
мје ста из ста ва 1. овог чла на дру гом лицу пре мје сти
посмрт не остат ке из напу ште ног гро ба у зајед нич ку гроб -
ни цу изгра ђе ну за ту намје ну, под усло ви ма из чла на 16.
овог зако на.

VI - ВОЂЕ ЊЕ ЕВИ ДЕН ЦИ ЈЕ И НАД ЗОР

Члан 37. 

(1) Упра ва гро бља води гро би шну еви ден ци ју.

(2) Гро би шна еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на садр жи
подат ке о: 

а) гроб ни ца ма и гроб ни ца ма за урне,

б) гроб ним мје сти ма и гроб ним мје сти ма за урне,

в) вла сни ци ма гроб них мје ста и гроб ни ца, те вла сни ци -
ма гроб них мје ста и гроб ни ца за урне,

г) лици ма која има ју пра во сахра њи ва ња,

д) свим про мје на ма и 

ђ) узро ку смр ти.

(3) Састав ни дио еви ден ци је из ста ва 1. овог чла на је
поло жај ни план гроб них мје ста и гроб ни ца.

(4) Упра ва гро бља дужна је да води и реги стар сахра ње -
них лица по пре зи ме ну, име ну и име ну оца, те једин стве ном
матич ном бро ју умр лог лица са назна ком гдје је сахра ње но.

(5) Мини стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју ће дони је ти пра вил ник којим ће се про пи са ти
садр жај и начин вође ња гро би шне еви ден ци је, вође ње
реги стра умр лих лица и потреб ни обра сци. 

Члан 38. 

(1) Доку мен та из чла на 37. овог зако на архи ви ра ју се и
трај но чува ју.

(2) Над зор над вође њем доку ме на та из чла на 37. овог
зако на спро во ди орган једи ни це локал не само у пра ве
надле жан за кому нал не посло ве. 

Члан 39. 

(1) Орган једи ни це локал не само у пра ве над ле жан за
кому нал не посло ве пра ти оба вља ње погреб не дје лат но сти
и спро во ђе ње одре да ба овог зако на, дру гих про пи са и
општих ака та који се одно се на изград њу гро ба ља и оба -
вља ње погреб не дје лат но сти.

(2) Управ ни над зор над спро во ђе њем овог зако на и
про пи са доне се них на осно ву њега врши Мини стар ство за
про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

Члан 40. 

(1) Инспек циј ски над зор над спро во ђе њем овог зако на
и про пи са доне се них на осно ву њега врши кому нал на
поли ци ја једи ни це локал не само у пра ве.

(2) По ука за ној потре би или на захтјев орга на из чла на
39. ст. 1. и 2. овог зако на, као и на захтјев орга на из ста ва
1. овог чла на, инспек циј ски над зор може извр ши ти и дру -
га инспек ци ја.

Члан 41. 

У врше њу инспек циј ског над зо ра, поред овла шће ња
утвр ђе них про пи си ма о кому нал ној поли ци ји и акти ма
једи ни це локал не само у пра ве, комуналнa поли ци ја овла -
шће на је да:

а) кон тро ли ше да ли се сахра њи ва ње умр лих, оба вља -
ње погреб не дје лат но сти и упра вља ње гро бљем врши у
скла ду са усло ви ма про пи са ним овим зако ном и под за кон -
ским про пи си ма доне се ним на осно ву њега,

б) кон тро ли ше да ли се одр жа ва ње гроб ног мје ста и
зајед нич ких дије ло ва гро бља врши на начин про пи сан
одред ба ма овог зако на и про пи са доне се них на осно ву њега,

в) забра ни изво ђе ње радо ва на гро бљу који се изво де
без одо бре ња упра ве гро бља и да наре ди укла ња ње радо ва
изве де них супрот но датом одо бре њу упра ве гро бља и
план ским акти ма гро бља,

г) наре ди укла ња ње пред ме та и ства ри које су оста вље -
не на уну тра шњим и вањ ским сао бра ћај ни ца ма гро бља,
зеле ним повр ши на ма и дру гим објек ти ма кому нал не
инфра струк ту ре гро бља и

д) изда је пре кр шај ни налог за пре кр шај утвр ђен пре ма
одред ба ма овог зако на. 

VII - КАЗНЕ НЕ ОДРЕД БЕ 

Члан 42. 

(1) Нов ча ном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казни -
ће се за пре кр шај прав но лице које оба вља погреб ну дје -
лат ност без одго ва ра ју ћег одо бре ња над ле жног орга на
једи ни це локал не само у пра ве.

(2) За пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на казни ће се и
одго вор но лице у прав ном лицу нов ча ном казном од 500
КМ до 1.500 КМ.

Члан 43. 

(1) Нов ча ном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казни -
ће се за пре кр шај јав но пред у зе ће, при вред но дру штво,
вјер ска зајед ни ца или удру же ње гра ђа на које као прав но
лице упра вља гро бљем ако:

а) да одо бре ње за поста вља ње, укла ња ње, одно сно
замје ну над гроб них спо ме ни ка и над гроб них зна ко ва
супрот но чла ну 19. став 3. овог зако на, 

б) врши сахра њи ва ње посмрт них оста та ка умр лог ван
гро бља супрот но чла ну 22. овог зако на,
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в) врши спа љи ва ње посмрт них оста та ка супрот но чла -
ну 29. ст. 1. до 4. овог зако на,

г) врши сахра њи ва ње спа ље них посмрт них оста та ка
умр лог или раси па ње пепе ла спа ље них посмрт них оста та -
ка, супрот но чла ну 29. став 5. овог зако на,

д) не обез би је ди сахра ну за умр ла лица у скла ду са чла -
ном 30. став 2. овог зако на, 

ђ) не упи ше новог вла сни ка гроб ног мје ста у еви ден ци -
је када је испо што ва на про це ду ра про да је у скла ду са чла -
ном 33. став 7. овог зако на, 

е) не извр ши про мје ну упи са у еви ден ци ја ма у слу ча ју
пре но са посмрт них оста та ка у дру го гро бље, у скла ду са
чла ном 35. став 2. овог зако на,

ж) не обез би је ди пре нос посмрт них оста та ка на дру го
гро бље у скла ду са чла ном 36. став 4. овог зако на и

з) не води еви ден ци ју о сахра њи ва њу свих умр лих лица
на под руч ју једи ни це локал не само у пра ве, те реги стар
умр лих лица са потреб ним пода ци ма у скла ду са чл. 37. и
38. овог зако на.

(2) За пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на казни ће се и
одго вор но лице у прав ном лицу из ста ва 1. овог чла на, нов -
ча ном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 44.

Нов ча ном казном од 300 КМ до 1.500 КМ казни ће се за
пре кр шај физич ко лице ако:

а) без одо бре ња упра ве гро бља, одно сно супрот но
датом одо бре њу поста вља, укла ња, одно сно мије ња над -
гроб ни спо ме ник и над гроб ни знак супрот но чла ну 19.
став 3. овог зако на,

б) не одр жа ва гроб но мје сто у скла ду са пра ви ли ма која
је про пи са ла упра ва гро бља у скла ду са чла ном 20. став 1.
овог зако на, 

в) врши сахра њи ва ње посмрт них оста та ка ван гро бља
супрот но чла ну 22. овог зако на, 

г) врши сахра њи ва ње посмрт них оста та ка без одо бре -
ња за сахра ну упра ве гро бља супрот но чла ну 27. овог зако -
на, 

д) не обез би је ди сахра ну умр лог у скла ду са чла ном 30.
став 1. овог зако на и 

ђ) врши пре нос посмрт них оста та ка супрот но чла ну 35.
овог зако на.

VIII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ

Члан 45. 

Објек ти ма за врше ње вјер ских обре да који се нала зе у
окви ру посто је ћих гро ба ља упра вља упра ва гро бља којој
ти објек ти при па да ју. 

Члан 46. 

Лице које је пре ма рани јим про пи си ма сте кло пра во
кори шће ња гроб ног мје ста сти че пра во сво ји не на том
гроб ном мје сту у скла ду са посеб ним зако ном.

Члан 47. 

Посто је ћа гро бља смје ште на у ужем урба ном под руч ју
једи ни це локал не само у пра ве не могу се про ши ри ва ти.

Члан 48. 

(1) Упра ва гро бља обез би је ди ће да се на гро бљи ма у гра -
до ви ма и насе љи ма град ског карак те ра изгра де мртвач ни це у
року од три годи не од дана сту па ња на сна гу овог зако на.

(2) До изград ње намјен ских обје ка та из ста ва 1. овог
чла на над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве
обезби је ди ће за то посеб но одре ђе ну и уре ђе ну про сто ри -
ју за чува ње посмрт них оста та ка. 

Члан 49. 

Мини стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју дони је ће:

а) Пра вил ник о начи ну одре ђи ва ња димен зи ја, изглед и
уре ђе ње дије ло ва гро бља, обје ка та и при па да ју ћих про сто -

ра из чла на 9. став 3. овог зако на у року од девет мје се ци
од дана сту па ња на сна гу овог зако на и 

б) Пра вил ник о садр жа ју и начи ну вође ња гро би шне
еви ден ци је, вође ње реги стра умр лих лица и потреб ни
обра сци из чла на 37. став 5. овог зако на у року од шест
мје се ци од дана сту па ња на сна гу овог зако на.

Члан 50. 

(1) Једи ни це локал не само у пра ве дужне су да доне су
одлу ке о гро бљи ма и погреб ној дје лат но сти из чла на 6.
овог зако на у року од шест мје се ци од дана сту па ња на сна -
гу овог зако на. 

(2) Упра ва гро бља дужна је да у року од шест мје се ци
од дана доно ше ња про пи са из ста ва 1. овог чла на ускла ди
сво ја општа акта са одред ба ма овог зако на и про пи си ма
једи ни це локал не само у пра ве.

(3) Упра ва гро бља дужна је да у року од 30 дана од дана
сту па ња на сна гу овог зако на доне се акт о пра ви ли ма пона -
ша ња на гро бљу и изло жи га на видљи вом мје сту, а наро -
чи то на сва ком ула зу у гро бље.

Члан 51. 

Овај закон сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1896/12 Пред сјед ник
13. децем бра 2012. годи не Народ не скуп шти не
Бања Лука Мр Игор Радо ји чић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Зако-
на о гробљима и погребној дјелатности, који је Народна 
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет деветој 
сједници, одржаној 18. јула 2013. године.

Вијеће народа Републике Српске је актом број: 03.2-
212/13, од 29. јула 2013. године, обавијестило Народну 
скупштину да наведени закон спада у питање повреде ви-
талног националног интереса бошњачког народа.

Заједничка комисија Народне скупштине Републике 
Српске и Вијећа народа Републике Српске, на сједници 
одржаној 2. октобра 2013. године, у складу са Амандманом 
LXXVII, није усагласила наведени закон, те је исти доста-
вљен Вијећу за заштиту виталног интереса Уставног суда 
Републике Српске.

Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Ре-
публике Српске донијело је Одлуку број: УВ-3/13, од 6. но-
вембра 2013. године, којом је утврђено да није повријеђен 
витални национални интерес бошњачког народа у Закону о 
измјенама и допунама Закона о гробљима и погребној дје-
латности.

Одлука Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног 
суда Републике Српске, број: УВ-3/13, од 6. новембра 2013. 
године, објављена је у “Службеном гласнику Републике 
Српске”, број 97/13, од 14. новембра 2013. године.
Број: 01-020-384/14 Предсједник
3. фебруара 2014. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ГРОБЉИМА И 

ПОГРЕБНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 1.
У Закону о гробљима и погребној дјелатности (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, број 31/13) у члану 6. у тачки 
д) послије ријечи: “гробља” додају се запета и ријечи: “за 
гробља која су у власништву јединице локалне самоуправе”.

Послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
“(2) Приликом прописивања услова из става 1. овог 

члана јединица локалне самоуправе дужна је обезбиједити 
поштовање вјерских норми и обичаја.

(3) Начин формирања цијене и резервације, односно 
продаје гробних мјеста, те начин формирања и плаћања 
трошкова одржавања гробаља вјерских заједница одређују 
вјерске заједнице.”.

Члан 2.
У члану 7. послије става 5. додаје се нови став 6, који 

гласи:
“(6) Изузетно од одредбе става 5. овог члана, статус гро-

баља вјерских заједница у употреби не може се мијењати 
без претходно утврђеног општег интереса у складу са по-
себним прописом.”.

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8.

Члан 3.
У члану 8. послије ријечи: “налази” додају се запета и 

ријечи: “осим гробаља вјерских заједница која су у њихо-
вом власништву”.

Члан 4.
У члану 13. став 1. послије ријечи: “почивања” додају 

се запета и ријечи: “ако је утврђен општи интерес, изузев 
гробаља која имају статус културно-историјског или при-
родног добра у складу са посебним прописима”.

Члан 5.
У члану 16. у ставу 1. послије ријечи: “разлога” додају 

се ријечи: “за које је утврђен општи интерес у складу са 
посебним прописом”, а послије ријечи: “сахране” додају се 
запета и ријечи: “осим гробаља која имају статус култур-
но-историјског или природног добра у складу са посебним 
прописима”.

Члан 6.
У члану 26. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Изузетно од става 2. овог члана, вјерска заједница 

може имати заједничку мртвачницу за потребе свих посеб-
них гробаља са којима управља на подручју те јединице 
локалне самоуправе.”.

Члан 7.
У члану 28. у ставу 3. ријечи: “црквама, капелама и дру-

гим” бришу се.
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Члан 8.
У члану 42. у ставу 1. ријечи: “надлежног органа једи-

нице локалне самоуправе” бришу се.

Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1675/13 Предсједник
18. јула 2013. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.


