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На основу члана 2. став 3. тачка 6а) и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима 

("Службени гласник Републике Србије " бр. 88/11, 46/14 - УС, 104/16 и 95/18), члана 10. и 

члана 11. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналне делатности 

("Службени  гласник Републике Србије", број 13/18, 66/18, 51/19) и члана 60. Статута 

града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 4/19), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној _____.2021. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ОБАВЉАЊУ ПОГРЕБНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

УЖИЦА 

Члан 1. 

 Овом Одлуком о обављању погребне делатности на територији града Ужица (у 

даљем тексту: Одлука) прописују се услови и начин обављања погребне делатности 

на територији града Ужица. 

Члан 2. 

 Погребна делатност обухвата 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), организацију сахране и 

испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и 

сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање 

покојника за сахрањивање. 

Члан 3. 

 Погребну делатност могу обављати јавно предузеће и други привредни субјекти 

који испуњавају услове прописане Законом о комуналним делатностима, услове у 

погледу стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета, у складу са 

Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналне делатности 

("Службени  гласник Републике Србије", број 13/18, 66/18, 51/19), као и услове 

предвиђене овом Одлуком (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности).  

Члан 4. 

 Пре почетка обављања погребне делатности вршилац комуналне делатности 

дужан је да о томе обавести градску управу надлежну за комуналне делатности и уз 

обавештење достави копију акта надлежног министарства којим потврђује 

испуњеност услова из члана 3. ове Одлуке. 
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 Уколико вршилац комуналне делатности привремено или трајно прекине 

обављање комуналне делатности дужан је да о томе обавести градску управу 

надлежну за комуналне делатности. 

Члан 5. 

 Вршилац комуналне делатности дужан је да испуњава следеће услове:  

1) Седиште вршиоца комуналне делатности мора бити на територији Града 

Ужица. 

2) У погледу услова који се тиче броја запослених, вршилац делатности мора да 

има најмање три запослена, без обзира на степен образовања. 

3) У погледу услова који се тичу минималних техничких капацитета, вршилац 

делатности мора да поседује следеће: 

 а) најмање два атестирана возила за превоз покојника, регистрована у 

складу са прописима којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима и у 

власништву подносиоца захтева или се користе на основу уговора о финансијском 

лизингу или се користе на основу уговора о закупу.  

 б) просторију за пословно-изложбени простор површине 15 m
2
; 

 в) просторију за смештај најмање три покојника (расхладна комора у 

власништву подносиоца захтева или расхладна комора коју је закупио) 

 г) просторију за припремање покојника за погреб површине 10 m
2
; 

 д) магацински простор површине 20 m
2
. 

 ђ) обезбеђен приступ за атестирана возила просторијама за смештај, 

односно припремање покојника за погреб површине 30 m
2
; 

 Простор и просторије из става 1. тачка 3. овог члана морају бити на територији 

Града Ужица. 

Члан 6. 

 Вршилац комуналне делатности дужан је да организује свој рад и пословање тако 

да обезбеди квалитетно, трајно, несметано и здравствено безбедно пружање погребних 

услуга свим корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и 

стандардима донесеним на основу закона. 

 У спровођењу надзора над радом вршиоца комуналне делатности градска управа 

надлежна за комуналне делатности прима и обрађује представке корисника услуга и 

организује изјашњавање корисника о квалитету пружања услуга путем анкете или на 

други погодан начин. 

 Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина 

није задовољна пруженом комуналном услугом надлежна градска управа покреће 

поступак преиспитивања рада вршиоца комуналне делатности и налаже му да отклони 

недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може бити дужи од 

90 дана. 

 Вршилац комуналне делатности је дужан да омогући спровођење изјашњавања 

корисника из става 2. овог члана. 
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Члан 7. 

 У погледу услова и начина опремања посмртних остатака умрлог лица, хигијенске 

обраде, начина смештања и преношења посмртних остатака умрлог лица, превозних 

средстава за преношење посмртних остатака умрлог лица, дезинфекције простора и 

саобраћајних средстава и друго, вршилац комуналне делатности дужан је да поступа у 

складу са Правилником о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог 

лица ("Службени гласник Републике Србије ", бр. 96/2016 и 139/2020). 

 Вршилац комуналне делатности дужан у да обезбеди дежурну службу за превоз 

покојника у времену од 0-24 часа. 

Члан 8. 

 Вршилац комуналне делатности дужан је да прибави сагласност Градског већа 

града Ужица на  одлуку о промени цена комуналне услуге изузев услуге превоза 

посмртних остатака умрлог. 

Члан 9. 

 Градско веће може утврдити категорије корисника који плаћају 

субвенционирану цену комуналне услуге погребна делатност и износ субвенције за 

сваку категорију. 

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

достављају се вршиоцима комуналне делатности.   

Члан 10. 

 Надзор над применом ове одлуке врши градска управа надлежна за комуналне 

послове.  

 Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши комунална инспекција. 

Члан 11. 

 Привредни субјекти већ који обављају погребну делатност на територији града 

Ужица дужни су да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке градској 

управи надлежној за комуналне делатности доставе копију акта надлежног 

министарства којим се потврђује испуњеност услова из члана 3. ове Одлуке. 

Члан 12. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Ужица ".  
                                                        

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНE ГРАДА 

 

Бранислав Митровић 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлука се доноси на основу Закона комуналним делатностима ("Службени 

гласник РС" бр. 88/11, 46/14 - УС, 104/16 и 95/18) којим је у члану 2. став 3. тачка 6а)  

погребна делатност утврђена као комунална делатност  па је скупштина јединице 

локалне самоуправе на основу члана 13. ст.1. надлежна за да одлукама прописује начин 
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обављања комуналне делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца 

комуналне делатности и корисника услуга на својој територији, укључујући и начин 

плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате 

комуналне услуге и овлашћења вршиоца комуналне делатности и друго. 

 Чланом 10. и чланом 11.Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања 

комуналне делатности ("Службени  гласник Републике Србије", број 13/18, 66/18, 51/19) 

предвиђени су услови које мора да испуни привредни субјект који обавља погребну 

делатност. 

 Чланом 2. се прописује шта обухвата погребна делатност. Садржина делатности 

одређена је на основу члана 2. став 3. тачка 6а) Закона о комуналним делатностима. 

 Чланом 3. је предвиђено да погребну делатност на територији града Ужица могу 

обављати јавно предузеће и други привредни субјекти који испуњавају услове прописане 

Законом о комуналним делатностима, услове у погледу стручне оспособљености кадрова 

и техничког капацитета, у складу са Уредбом о начину и условима за отпочињање 

обављања комуналне делатности. Ова одредба је заснована на члану 9. ст.2. Закона о 

комуналним делатностима у коме је предвиђено да се комунална делатност погребна 

делатност не поверавају појединачном привредном субјекту, већ их могу обављати сви 

привредни субјекти који испуњавају прописане услове. 

 Чланом 4. прописана је обавеза да пре почетка обављања делатности, односно 

уколико престане да је обавља,  вршилац комуналне делатности обавести надлежну 

градску управу. Овакво решење проистекло је из члана 8. Закона о комуналним 

делатностима према коме надлежно министарство врши проверу испуњености услова за 

обављање комуналне делатности и води евиденцију.  

 Чланом 5. прописани су услови које вршилац комуналне делатности мора да 

испуњава. Ови услови су прописани Уредбом о начину и условима за отпочињање 

обављања комуналне делатности ("Службени  гласник Републике Србије", број 13/18, 

66/18, 51/19). 

 Чланом 6. став 1. прописано је да је вршилац комуналне делатности дужан да 

организује свој рад и пословање тако да обезбеди квалитетно, трајно, несметано и 

здравствено безбедно пружање погребних услуга свим корисницима под условима и на 

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

 Пошто је  чланом 13. ст. 2. Закона о комуналним делатностима прописано да се 

одлуком  обавезно одређује и начин континуираног изјашњавања корисника комуналних 

услуга о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних 

делатности овим чланом је прописано да се изјашњавање врши путем анкете или на други 

погодан начин, као и обавеза вршиоца комуналне делатности да омогући спровођење 

изјашњавања. 

 С обзиром на специфичности обављања погребне делатности у погледу услова и 

начина опремања посмртних остатака умрлог лица, хигијенске обраде, начина смештања и 

преношења посмртних остатака умрлог лица, превозних средстава за преношење 

посмртних остатака умрлог лица, дезинфекције простора и саобраћајних средстава и 

друго, чланом 7. је прописано да је вршилац комуналне делатности дужан да поступа у 

складу са Правилником о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог 

лица којим се регулишу ова питања.  

 Чланом 8. прописано је да је вршилац комуналне делатности дужан да прибави 

сагласност Градског већа града Ужица на  одлуку о промени цена комуналне услуге 

изузев услуге превоза посмртних остатака умрлог сходно члану 28.ст.2 Закона о 

комуналним делатностима. 
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 Сходно члану 29. Закона о комуналним делатностима чланом 9. прописано је да 

Градско веће може утврдити категорије корисника који плаћају субвенционирану цену 

комуналне услуге погребна делатност и износ субвенције за сваку категорију и да се 

податке о томе достављају вршиоцу комуналне делатности.  

 Сагласно члану 32. Закона о комуналним делатностима чланом 10. је предвиђено да 

надзор над применом ове Одлуке врши градска управа надлежна за комуналне послове, а 

инспекцијски надзор - комунална инспекција. 

 Чланом 11. се прописује обавеза привредних субјеката који већ обављају погребну 

деланост да доставе копију акта надлежног министарства којим се доказује да испуњавају 

услове за обављање погребне делатности. 


