
 

 

 

ОРГАН КОЈИ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКУ КОНТРОЛУ                                     НАЗИВ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ-ОЗНАКА 
 
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1 
УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ 

 Комуналну делатност врши: 
 Јавно предузеће 
 Привредно друштво 
 Предузетник 
 Други  субјект_________________________________________ 

 
I УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

1 Донет програм за уређивање и одржавање гробља 
да-           

не-           

2 Донети месечни  планови уређивања и оджавања гробља 
да-           

не-           

3 

Гробље опремљено објектима и уређајима у функцији 
обаљања погребних услуга: 

 капела 
 крематоријум 
 јавна чесма 
 ______________ 
 ______________ 

 

4 
Објекти и уређаји у функцији обављања погребних услуга  
одржавају се у уредном стању 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

5 
Путеви и стазе унутар гробља и простора између гробних 
места   уређене су  и одржавају се 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

6 Зелене површине унутар гробља су уредне и чисте да-          -бр. бодова- 



не-          -бр. бодова- 

7 
Објекти и инсталације јавна расвете су у функционалном и 
исправном стању 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

8 Посебне парцеле  заслужних лица  уређују  се и одржавају 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

9 
Оспостављена евиденција парцела и гробних места са 
именима сахрањених лица и датумом сахране, евиденција о 
полагању урне и преносу посмртних остатака и друге 
евиденције у вези са обављањем ове комуналне делатности 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

10 
Обезбеђено спровођење  мере и активности за успстављање 
реда и мира на гробљу  

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

11 
Гробље је отворено за посетиоце сваки радни дан у 
прописано време  

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

12 Време обављања сахрањивања врши се у складу са 
прописом 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

13 Прописани ред на гробљу истакнут на видном месту на улазу 
у гробље 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

14 

Педузете мере на отклањању поремећаја или прекида у 
обављању послова на уређивању и одржавању гробаља и 
сахрањивању услед више силе или других разлога који се 
нису могли предвидети, односно спречити  

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

САХРАЊИВАЊЕ 

1 Превоз, пренос и чување посмртних остатака врши се на 
прописан начин 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

2 
Гробно место се даје на коришћење на прописан начин 

 

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

3 
Посмртни остаци из гробова и гробница којима је истекао 
рок обавезног почивања, а рок почивања није продужен, 
преносе се на прописан начин 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 



4 
Кремирање посмртних остатака умрлих врши се у 
крематоријуму, на прописан начин  

 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                               Утврђени број бодова: 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан   

Низак   

Средњи   

Висок   

Критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                             М.П.                                                      ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 

 


