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           60. 
 
На основу члана 2. и 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС" број 88/11, 46/14-Одлука УС 
РС , 104/16 и 95/18), члана 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац", број 3/19) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, број 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПОГРЕБНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком прописују се услови обављања погребне делатности на територији општине Горњи Милановац.  
 

Члан 2. 
 
 Погребна делатност у смислу одредаба ове одлуке је преузимање и превоз посмртних остатака 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: погребна делатност).  
 

Члан 3. 
 
 Погребну делатност могу обављати Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“, привредно друштво, 
предузетник или други привредни субјект који испуњава услове прописане законом и подзаконским актима, (у даљем 
тексту:Давалац услуге).  
 

Члан 4. 
 
 Здравствене установе и установе социјалне заштите дужне су да пријаве сваки случај смрти у установама лица 
која су ималa пребивалиште на територији општине Горњи Милановац и субјектима наведеним у претходном члану 
Одлуке. 
 По утврђеној смрти, посмртне остатке умрлог у установама, као и ван установа, субјект из члана 3. Одлуке  
преузима, превози и смешта у мртвачницу. 
 У случајевима из става 2. овог члана, посмртне остатке умрлог могу преузети и превозити до градске мртвачнице 
и друга предузећа и предузетници који су регистровани за пружање ове услуге и испуњавају услове у складу са законом 
и овом одлуком. 
 

Члан 5. 
 

Надзор над применом ове одлуке, као и над законитошћу рада даваоца услуге врши општинска управа. 
 Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке и других општих и појединачних аката, донетих на 
основу ове одлуке, обавља општинска управа, преко комуналног инспектора. 

Комунални инспектор је, поред овлашћења утврђених у закону, овлашћен и дужан да: 
1. донесе налог о предузимању мера за отклањање недостатака у вршењу услуга из члана 4. ст. 2 и 3, ове 

Одлуке, и 
 2. предузима и друге мере у складу са законом и овом одлуком. 

 
Члан 6. 

 
Поступак за издавање налога из члана 5. став 3. тач. 1.и 2. ове Одлуке покреће општинска управа по службеној 

дужности или на основу пријаве даваоца услуге или другог правног или физичког лица. 
 Када пријаву из става 1. овог члана подноси давалац услуге дужно је да у пријави наведе све податке о лицу које 
не врши услуге у складу са чланом 4. ове одлуке. 
 На основу пријаве даваоца услуге, општинска управа доноси решење по скраћеном поступку. 
 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 7. 
 

Новчаном казном од 100.000 динара казниће се установе за прекршај из члана 20. став 1. ове Oдлуке. 
 Новчаном казном од 20.000 динара казниће се одговорно лице у установи за прекршај из члана 4. став 1. ове 
Oдлуке. 
 

Члан 8. 
 

Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај даваоца услуге ако: 
-по утврђеној смрти, посмртне остатке умрлог у установама и ван установа не преузме, превезе и смести у градску 
мртвачницу(чл.4. став 2.) 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице даваоца услуге новчаном казном од 20.000 
динара. 

Члан 9. 
 

Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај друга предузећа, а новчаном казном од 60.000 
динара предузетници ако посмртне остатке умрлог преузимају и превозе до градске мртвачнице супротно члану 4. ове 
одлуке. 

 
Члан 10. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе о погребној делатности из Одлуке о сахрањивању и 

гробљима на територији општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 30/2008 и 
7/2010). 

 
 

Члан 11. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ 
. 
 
                                  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ 
 
          Број: 2-06-62/2019 
                                                             

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
                                                                                                        Лазар Николић с.р. 

 
                                                     

           61. 
 
На основу члана 2. и 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС" број 88/11, 46/14-Одлука УС 
РС , 104/16 и 95/18) и члана 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи 
Милановац", број 3/19) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине („Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, број 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
 О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности димничарских услуга на територији 

општине Горњи Милановац, права и обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника услуга, финансирање, начин 
обезбеђивања континуитета у обављању комуналне делатнoсти и обавезе у случају планираних и непланираних прекида 
у пружању услуге, надзор и друга питања  од значаја за обављање ове комуналне делатности. 
 

Члан 2. 
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