
Врз основа на член 19 од Статутот на ЈП Градски Гробишта-Охрид, 
согласно член 17од Законот загробишта и погребални услуги (Сл.в.на РМ 
бр.86/08,156/10),, Управниот одбор на ЈП Градски Гробишта Охрид , на 
одржаната седница на ден ________ г.  усвои и донесе:

ПРАВИЛНИК
За утврдување на редот, работното време и 

обезбедувањето мир на гробиштата

Член 1.
Со овој Правилник се утврдува редот, работното време и 
обезбедувањето мир на 
Градските гробишта Охрид со кои управува и стопанисува ЈП Градски 
Гробишта Охрид.

РАБОТНО  ВРЕМЕ

Член 2.
Времето во текот на денот во кое за граѓаните е дозволен пристап и 
посета на 
гробиштата од член 1 од овој Правилник се определува:
-Во летниот период од 01.04. заклучно 30.09. сметано од 07,00 часот до 
20,00часот.
-Во зимскиот период од 01.10. заклучно 31.03. сметано од 07,00 часот до 
18,00 
часот.
-Секој ден, во недела и државни празници.

Член 3.
Времето во текот на денот во кое носителите на правото на гробно место 
односно 
граѓаните преку операторите на погребални услуги можат да го вршат 
чинот на 
закоп на посмртните останки на умрено лице, се определува:
-од 01.04. заклучно 30.09. од 12 до 17,00 часот
-од 01.10. заклучно 31.03. од 12 до 16 часот.секој ден, во недела и 
државни празници.

Операторите остваруваат пристап до ладилникот на мртовечницата во 
текот на 24 часа.

Во исклучителни случаи предвидени со закон, Управителот може 
да дозволи закоп на гробиштата и во време поинаку определено од 
претходното.



Член 4.
Времето во текот на денот во кое каменорезачите можат да ги вршат 
своите работи согласно законот се определува:
-од 01.04. заклучно 30.09. од 08 до 17,00 часот
-од 01.10. заклучно 31.03. од 08 до 16 часот.секој работен ден.
-сабота, недела и празник каменорезачите не можат да вршат никакви 
активности.

РЕД И МИР НА ГРОБИШТАТА

Член 5.
Граѓаните и другите посетители се должни да се придржуваат на 
налозите и упатствата на чуварите и другите службени лица во поглед 
на редот и мирот на гробиштата.
Деца до 10 години старост можат да имаат пристап на гробиштата само 
со придружба на постари лица.

ОПЕРАТОРИ НА ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ
И ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОГРЕБ

Член 6.
Операторите на погребални услуги својата дејност на гробиштата со кои 
управува 
ЈП Градски Гробишта-Охрид ја вршат врз основа на Договор и врз 
основа на платен надоместок според Одлука на ЈП Градски Гробишта 
Охрид донесена со согласност на Советот на општина Охрид.

Член 7.
Времето (терминот) на погреб, времето на започнување и траење на 
користење на капелата и ладилникот се определуваат од Управителот 
според редоследот, 
распоредот, капацитетот, слободно место и простор и потребите на 
редот и 
непреченото вршење на дејноста и овозможувањето на погреб и 
погребни услуги за корисниците
.

Член 8.
За погреб на починато лице, операторот до управителот поднесува 
Барање
за добивање  Одобрение за погреб кое содржи податоци на починатото 
лице
со прилог документација издадена од овластено лице со која е 
констатирана смртта на починатиот.

Член 9.
Операторот пријавувањето на погреб го врши во присуство на 
носителот на гробното место односно лицето кое склучило-склучува 
Договор за доделување на употреба на гробно место или Договор за 



трансформација на статусот на старо гробно место во доделување на 
употреба со право на службеност.

Доколку носителот на гробното место е спречен да присуствува на 
чинот на погребот, спречен да го потпише и склучи соодветниот договор 
и да ги изврши дејствијата и обврските за погребот, во негово име 
договорот го склучува –потпишува и дејствијата и обврските ги извршува 
овластено лице врз основа на изјава или овластување согласно закон.Во 
исклучителни случаи на спреченост да се обезбеди соодветна изјава 
односно овластување поради нужноста од завршување на погребот 
лицето кое се појавува со операторот пред управителот за погреб на 
починато лице ги превзема сите дејствија и ги извршува обврските 
со давање соодветна изјава под морална, материјална и кривична 
одговорност со која ја потврдува оправданоста од одсуство на носителот 
на гробно место и дека дејствијата ги превзема под одговорност истите 
да бидат потврдени и одобрени од носителот.
Во исклучителни случаи на погреб на починато лице без обезбедување 
на присуство на лице од член 28 од Законот за гробишта и погребални 
услуги по ниеден основи поради крајно објективни околности кои 
исклучуваат присуство или доколку не се познати или нема наследници 
според законот, Управителот постапува согласно одредбите на Законот 
за гробишта и погребални услуги и непредвидливите ситуации ги 
разрешува прилагодено на секој поединечен случај во соработка 
со операторот на погребалните услуги со цел да се обезбедат 
надоместоците и остварат погребалните услуги
.

Член 10
.Погребот се врши по чинот на подмирување на сите надоместоци од 
страна на 
операторот и граѓанинот кој го склучил-склучува Договорот за 
доделување употреба на гробно место кон Управителот и по добивањето 
одобрение за погреб.

Член 11
.Одобрението за погреб задолжително содржи податоци од операторот, 
податоци
со име и презиме на починатото лице, година на раѓање и година 
на смртта, последното живеалиште и единствен матичен број на 
граѓанинот, гробишта на кои се погребува со наведување на парцела, 
алеја и гробно место.
Одобрението се изготвува во три еднообразни примероци.Два 
примерока од одобрението се издаваат на операторот од кои еден е 
должен да го достави до 
надлежното министерство, -Управаза водење на матичните книги.
На третиот примерок од одобрението кој останува во архива на 
Управителот се 
утврдува доставувањето и приемот од операторот. 

Член 12



.Превозот на посмртните останки на починати лица до мртовечница со 
ладилникот односно влезот во градските гробишта операторот го врши 
со специјално погребно возило регистрирано за таа намена.
Превозот на починати лица од капела до гробно место се врши со 
специјално погребно возило за поворка со технички карактеристики за 
споро возење.
Превозот на работниците со опрема до гробното место операторот 
го врши со друго возило за таа намена.Ископот на гробните места 
операторите го вршат со технички средства и соодветна ХТЗ опрема за 
лицата кои вршат погребалн
и услуги.

Член 13
.Операторот е должен ископот на гробното место да го врши согласно 
стандардите пропишани со закон и подзаконските акти.Големината на 
ископаната јама изнесува 80-90 см х 200 см а дното на гробот треба да 
биде најмалку 50 см над највисоката точка на подземната вода.Бруто 
димензијата на гробното место изнесува најмалку 120-150 см х 250 -300 
см.Длабочината на гробното место, односно гробот во земјаните гробови 
е најмалку 180 см.
Кај земјаните гробови треба да се обезбеди најмалку 80 см земја над 
мртовечкиот 
сандук.Операторот е должен ископот на гробното место да го извршува 
истиот ден кога ќе се врши и закопот во гробното место за кое има 
добиено одобрение од Управителот.

Член 14
.Во гробиштата со кои управува Управителот влез и вршење на 
дејноста остваруваат оператори кои имаат склучени договори согласно 
законот и овластени лица и возила евидентирани според податоци и 
документација 
доставени од операторот до Управителот.

Член 15
.Управителот се грижи за редот и чистотата во мртовечницата со 
ладилникот и 
помошните простории како и за просторот околу истите .
Операторите на погребални услуги и граѓаните се должни да го 
почитуваат и да се 
Придржуваат на редот и чистотата во и околу објектите од став 1 на овој 
член.

КАМЕНОРЕЗАЧИ

Член 16
.Каменорезачите работите ги вршат врз основа на претходно склучен 
Договор со 



Управителот, врз основа на пријава и платен надоместок согласно 
Одлука за 
утврдување на висината на надоместоците која ја носи Управителот а за 
која 
согласност дава Советот на општина Охрид.
Во гробиштата со кои управува Управителот влез и вршење на дејноста 
остваруваат каменорезачи кои имаат склучени договори согласно 
закон и овластени лица и возила евидентирани според податоци и 
документаци
ја доставени од каменорезачите до Управителот.

Член 17.
Каменорезачот ја користи комуналната инфраструктура на градските 
гробишта за 
изведување на следниве работи на определено гробно место, и тоа :
-изработка на комплетен споменик
-обложување на оквир
-монтирање на натписни плочи
-монтирање на поклопни плочи
-монтирање на слика
-пишување на натпис
-обложување на тротоар
Каменорезачот поднесува пријава до Управителот во која наведува на 
кое гробно 
место ќе се изведуваат работи, кои работи од став1 на овој член ќе ги 
изведува а 
приложува и соодветен документ за нарачано дело од носителот на 
гробното место односно корисниците.

Каменорезачот остварува влез и започнува со вршење на работите 
откако ќе го плати надоместок за користење на комуналната 
инфраструктура.

Управителот го дозволува влезот и користењето на комуналната 
инфраструктура 
согласно пријавените работи.

Доколку каменорезачот на определеното гробно место има потреба од 
дополнителни работи надвор од првично пријавените, за истите до Уп
равителот поднесува нова пријава и го плаќа надоместокот зависно од 
видот на истите.

Контрола на видот на пријавените и изведени работи врши соодветната 
служба или вработен во ЈП Градски Гробишта-Охрид.

Член 18
.Каменорезачите надгробните споменици ги градат согласно техничките 
стандарди и нормативи кои ги пропишуваат надлежните органи согласно 
Законот за гробишта и погребални услуги  и подзаконските акти 
донесени од надлежен орган.



.
Каменорезачот е должен да ги заврши работите поврзани со нарачан 
надгробен 
споменик во рок од 30 работни дена сметано од денот на регулираниот 
влез за 
започнување со работите на градските гробишта.

Член 19
.По изведувањето на работите каменорезачот е должен веднаш да го 
уреди и исчисти теренот како што бил пред започнување на работите.

За пренос на материјалите потребни за извед ување на работите можат 
да се користат само улиците и патеките што ќе ги определи Управителот.

Градежниот материјал(песок, цемент и друго) можат да се чуваат на 
гробиштата само за најкратко време што е неопходно за изведување 
на работите на начин што нема да пречи во закопот на умрените и 
движењето на гробиштата.

Влезот и излезот, изведувањето на работите по вид, внесувањето и 
изнесувањето на градежен материјал и наплатата на надоместоците се 
евидентира кај надлежните служби на управителот.

Член 20
.Доколку при извршување на работите односно дејностите на гробиштата 
се пронајдат делови од ковчег, коски и слично ќе се закопаат на истото 
место а доколку се најдат предмети од вредност мора да се предадат на 
Управителот со записник на натамошна постапка.

ЗАБРАНА ЗА ДЕЈСТВИЈА И ДРУГИ ОДРЕДБИ

Член 21
.
На гробиштата се ЗАБРАНУВА:
- извршување погреб на починато лице на гробно место на начин со кој 
би му се 
нанесувала штета на соседно или друго гробно место.
-градење надгробни споменици со пишување на нив 
текстови спротивно на 
вероисповеста и изразувањето пиетет кон умреното лице со што се 
навредува 
достоинството на умрениот и на припадникот на одредена верска 
заедница, 
институција или држава.
-изведување на било какви дополнителни градежни зафати од 
граѓаните(настрешници, други кровни конструкции и сл.над или до 
надгробниот споменик)надвор од гробната парцела на која е стекнато 



право на службеност и спротивно на стандардите пропишани со закон и 
подзаконски акти.
-нанесување штета на споменици и други предмети што служат на 
потребите на 
гробните места
-да се прескокнува ограда, газат зелени површини, кршат дрвца, кине 
цвеќе и други садници
-нарушување мир на гробиштата
-внесување животни или напасување животни на гробиштата.
-возење велосипеди, мотоцикли и други моторни возила освен ако тоа не 
е одобрено со посебна дозвола од Управителот
-оставање и фрлање на отпадоци, храна и венци на улиците, патеките и 
зелените 
површини, гробовите и на други места на гробиштата, освен на места 
определени за тоа.
-вршење фотографирање во вид на занает или дејност и вршење други 
услуги без 
одобрение на Управителот,
-продавање било каква стока без одобрение на Управителот.
-влегување во мртовечница надвор од времето одредено за 
погребување и без 
одобрување на Управителот
.-оставање запалени свеќи надвор од гробиштата и во одсуство на 
корисникот
.-садење на овошни и други дрвја освен украсни растенија без 
одобрение од 
Управителот.
-питачење на гробиштата

Член 22
Граѓаните, операторите на погребални услуги и каменорезачите се 
должни сите 
дејствија да ги извршуваат согласно Законот за гробишта и погребални 
услуги, 
подзаконските акти и овој Правилник за редот, работното време и 
безбедувањето мир на гробиштата.

Член 23
.За спроведување на редот и мирот на гробиштата задолжена е 
соодветната служба кај Управителот.

Член 24
.За се што не е регулирано со овој Правилник се применуваат одредбите 
од законот и соодветните подзаконски акти кои ја регулираат материјата 
за 
гробишта и погребални услуги.



Член 25
.Овој Правилник влегува во сила и се применува од денот на 
донесувањето.

                                                                           ЈП Градски Гробишта-Охрид 


