
                                                                                                                                             
 

                           
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
-КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА- 

 

 
КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 1. 

 
САХРАЊИВАЊЕ И  

ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА 
 

На основу Закона о комуналним делатностима („Службени   
гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16), Закона о сахрањивању и 

гробљима („Службени гласник СРС“, бр. 20/77) и   
 Одлуке о сахрањивању и гробљима на подручју Града       

Пожаревца  (,,Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/09, 
10/09 и 3/17) 

 
 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

Део 1.  Опште информације 
1.1  Град Пожаревац, Градска управа  
1.2   Oдељење за инспекцијске послове– комунална инспекција 
1.3   Инспектор:_______________________________ 
1.4    Датум инспекцијског надзора: 
1.5   Врста инспекцијског надзора 
        □ Редовни 
         □ Ванредни 
         □ Контролни 
         □ Допунски  
1.6   Инспекцијски надзор према облику: 
        □ Теренски 
         □ Канцеларијски  
1.7   Налог за инспекцијски надзор: 
         □ Да 
         □ Не  

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Део 2.  Правно/физичко лице, предузетник 
2.1.   Подаци о контролисаном субјекту 

2.1.1.   Назив/име и презиме субјекта:  
2.1.2.   Адреса (улица и број):  
2.1.3.   Место:  
2.1.4.   Град/Општина:  
2.1.5.   Поштански број:  
2.1.6.   Телефон/Факс:  
2.1.7.   ПИБ:  
2.1.8. Матични број:  
2.1.9. Бр. личне карте (за физичко лице):  
Део 3.   Локација 
3.1.   Локација где је вршен  инспекцијски надзор 

3.1.1.    Адреса (улица и број):  
3.1.2.    Место:  

 
 
 
 



                                                                                                                             
САХРАЊИВАЊЕ И ГРОБЉА 

Ред. 
 Број 

Питање Одговор и број бодова 

Део 4.  Одржавање и уређење гробља 
Затечено стање – задовољавајуће да не Бодови 
4.1.  Сахрањивање и покопавање умрлих лица врши ЈКП „Комуналне службе“    да-2  не-0  
4.2.   ЈКП “Комуналне службе“ стара се о уређењу и одржавању гробља  да-2  не-0  
4.3.  Превоз посмртних остатака умрлих лица врши се специјализованим возилом    да-2  не-0  
4.4.  Води се евиденција о сахрањивању  да-2  не-0  
4.5. Ископавање посмртних остатака ради преношења у друго гробно место врши се 
уз прибављено одобрење 

 да-2  не-0  

4.6.  Ископ посмртних остатака врши ЈКП “Комуналне службе“  да-2  не-0  
4.7. Гробна места су дата на коришћење сроднику или другом лицу које се обавезује 
да обезбеди сахрањивање 

 да-2  не-0  

4.8. Посмртни остаци почивају најмање 10 година у гробу  да-2  не-0  
4.9. Гробље је ограђено 
 

 да-2  не-0  

4.10. Гробље има приступни пут, пешачке стазе и мртвачницу  да-2  не-0  
4.11. Гробље је ноћу осветљено   да-2  не-0  
4.12. Зеленило на гробљу редовно се одржава   да-2  не-0  
4.13. На гробљу има довољан број точећих места са питком водом(најмање једно        
точеће место за две парцеле) 

 да-2  не-0  

4.14.  На гробљу има санитарни чвор за посетиоце  да-2  не-0  
4.15.  Постављен довољан број посуда за смеће   да-2  не-0  
4.16. Венци са гробног места редовно се уклањају- најкасније у року од 60 дана од 
дана постављања на гробно место  

 да-2  не-0  

4.17. Гробна места и стазе се редовно чисте   да-2  не-0  
4.18. На гробљу се врши продаја ствари које служе за погребне обреде   да-2  не-0  
4.19. На видном месту  је истакнуто време у коме се може посећивати гробље  да-2  не-0  
4.20. Одговорно лице се придржава одредбе о забрани стављања у правни промет 
гробних места  

 да-2  не-0  

4.21. По истеку почивања посмртних остатака од 10 година ЈКП у року од 30 дана тражи 
писмено изјашњење од носиоца права коришћења гробног места да ли жели да 
продужи почивање посмртних остатака или не 

 да-2  не-0  

4.22. Гробље се уређује и одржава у складу са планом и програмом, како би давало 
изглед културно уређеног објекта 

 да-2  не-0  

4.23.  Програм изградње, реконструкције, уређења и одржавања гробља је донет  да-2  не-0  
Сеоска гробља 
 4.24.  Месна заједница води евиденцију гробних места на сеоском гробљу  да-2  не-0  
4.25.   Месна заједница се стара о одржавању сеоског гробља  да-2  не-0  
 4.26.  Месна заједница врши послове сахрањивања и покопавања  да-2  не-0  
4.27.  Месна заједница одређује место покопавања посмртних остатака на сеоском 
гробљу 

 да-2  не-0  

 
Максималан број бодова:                                                                                               Утврђен број бодова:                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 



Ред . број       СТЕПЕН                 РИЗИКА            БРОЈ БОДОВА  
 

БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ 

 1. НЕЗНАТАН   
2. НИЗАК   
3. СРЕДЊИ   
4. ВИСОК   
5. КРИТИЧАН   

      

Присутан прегледу:                                                                                                                     КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР:  

-----------------------------------                                                                                                              1. ---------------------------------- 

                                                                                                                                                             2. ------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 


