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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Врз основа на член 32 став 3 од Законот за гробишта и погребални
услуги („Службен весник на Република Македонија" бр. 86/08),
министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА КРЕМИРАЊЕ НА ПОСМРТНИТЕ ОСТАНКИ НА
УМРЕНОТО ЛИЦЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува
посмртните останки на умреното лице.
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Член 2
За да се пристапи кон кремирање на посмртните останки на умреното
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- дозвола од надлежен орган доколку постои сомневање за причината
на смртта.
Член 3
Кремирањето се врши во крематориум.
Член 4
Телото на починатото лице треба да биде во дрвен сандак без хемиска
обработка (со лак, боја и др. хемиско средство), без метални делови
(завртки, клинци, метални ленти и др.) како и да не се употребуваат
синтетички материјали за декорација на сандакот или во облеката кај
починатиот.
На сандакот треба да биде на видно место истакнато името и
презимето на починатото лице.

Член 5
Кремирањето се извршува по погребниот обред или подоцна.
Постапката за кремирање, ставањето на пепелта во урна и
издавањето на урната треба да биде организирано на начин на кој ќе
се избегне секаква забуна за идентитетот на починатото лице.
Кремирањето се врши за секое лице посебно.
Во посебни случаи може да се дозволи на барање на овластени
државни органи и групно кремирање во случај на истовремена смрт
на повеќе лица блиски лица каде што не е можно да се изврши
пединечна идентификација.
Процесот на кремирање се одвива во согласност со прописите за
спречување на загадување на животната средина.
Член 6
Пепелта на починатиот, ако не се расејува, се става во посебни
садови-урни.
Урната треба да биде херметички затворена и направена од траен
материјал (мермер,камен, метал).
Големината и формата на урната се стандардизирани.
Член 7
Постапката со пепелта се одредува врз основа на желба на
починатото лице, доколку таква нема на желба на членовите на
неговото семејство.
Пепелта може да биде ставена во урна и сместена во колумбариум,
розариум или да се рсејува во градина на сеќавања.
Доколку починатиот нема оставено никаква желба, или роднините во
одреден временски период не ја преземат урната ниту изразат желба
како со нејзе да се постапи,пепелта ќе биде расеана во градина на
сеќавања, а името и презимето на починатото лице ќе бидат
испишани на посебна плоча на трошок на семејството.
Член 8
Колумбариумот има вертикален облик (на зграда или зид) со ниши во
кои се ставаат урните.

Секоја ниша треба да има плочка со стандардизиран облик и
големина.
На неа треба да биде испишано името, презимето, годината на раѓање
и годината на смртта на починатиот.
Розариумот има хоризонтален облик во кој се сместуваат урните и
плочките со личните податоци на починатите.
Член 9
Пепелта на починато лице може да биде расеана на површина која за
тоа е предвидена-Градина на сеќавање.
На посебна плоча во Градината на сеќавање се впишуваат имињата на
починатите чија што пепел е тука расеана.
Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
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