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Општина: Кучево 

Орган [IV]: Општинска управа  

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду  

Област [03)]: грађевинарство и озакоњење / грађевинарство 

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру области [(14)]: 

ПРОЦЕС ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА ЗА ЕСХУМАЦИЈУ И ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз:  

Захтев за издавање одобрења за пренос посмртних остатака подноси странка надлежном органу.  

Уз захтев за издавање одобрења за пренос посмртних остатака, подносилац захтева доставља 
доказ да је обезбеђено ново гробно место, доказ о сродству, односно доказ да је подносилац 
захтева овлашћено лице за бригу о сахрањивању умрлог, одобрење санитарног инспектора, 
спроводницу (у случају када је предвиђено њено издавање), доказ о уплаћеним средствима за 
трошкове преноса посмртних остатака, доказ о уплаћеној административној такси. Осталу 
документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид надлежни 
орган и то извод из матичне књиге умрлих за лице чији се посмртни остаци преносе и потврду о 
гробном месту са кога се врши пренос. 

Активности:  

Законо о општем управном поступку члан 9, 103. и 215. („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 
95/2018). Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима 
се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадано. Такође, странка 
изјављује да је сагласна да надлежни орган врши увид и прибави податке или документа 
неопходна за одлучивање. Правни основ за издавање одобрења за пренос посмртних остатак је 
члан 19. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, број 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл. 
гласник РС“, број 35/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон, 120/2012 – одлука УС и 84/2013 –
одлука УС), који наводи да се посмртни остаци сахрањеног могу ископати и пренети на друго 
гробље, по претходно прибављеном одобрењу општинског надлежног органа и одобрењу органа 
надлежног за послове санитарне инспекције, ако је на другом гробљу обезбеђено гробно место за 
сахрану. Члан 61. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, 
број 15/2016) прописује да се ископавање и пренос посмртних остатака умрлог лица из једног 
гробног места ради сахране у друго гробно место, на истом гробљу, или у истом насељеном месту, 
обавља на основу одобрења издатог од општинског органа управе надлежног за послове 
комуналне делатности. Ископавање и пренос умрлог лица из једног места ради сахране у друго 
место на територији Р. Србије или из Р. Србије у иностранство, обавља се на основу спроводнице 
коју издаје територијално надлежни санитарни инспектор. Правилник о условима и начину 
поступања са посмртним остацима умрлог лица („Службени гласник РС“, број 96/2016) прописује у 
члану 5. да се ископавању посмртних остатака може приступити само по претходно прибављеном 
одобрењу за ископавање издатом од општинског органа управе надлежног за послове комуналне 
делатности. Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, број 
15/2016) регулише поступање надлежних државнх органа када је у питању ископавање и пренос 
посмртних остатака умрлих лица. Члан 57. Закона о заштити становништва од заразних болести 
предвиђа да се посмртни остаци умрлих лица преносе, односно ископавају и преносе, на начин и 
под условима којима се спречава појава и преношење заразних болести. 

Резултат:  



У случају да је поднета документација уредна и у случају када ју је странка у остављеном року 
комплетирала, надлежни орган издаје решење о одобрењу преноса посмртних остатака. 
Приликом ископавања и преноса посмртних остатака умрлог лица мора се води рачуна о 
достојанству умрлог и достојанству његове породице.  

Упутство о правном средству:  

Против решења којим је захтев странке одбијен, странка има право жалбе у року од 15 дана од 
дана обавештавања странке о решењу. Жалба се предаје органу општинске/градске управе који је 
донео решење о одбијању захтева. Законски рок је: најкасније у року од 30 дана од покретања 
поступка (општи рок по члану 145. став 2. Закона о општем управном поступку). Препоручени рок: 
15 дана. 

 


