
 

 
                                                                                                                             

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 правног лица:  
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:  
Део 3.   Локација 
3.1.   Локација где је вршен  инспекцијски надзор 

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

 

                           
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
-КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА- 

 

 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 1 
 ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – 

ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ 
На основу Закона о комуналним делатностима („Службени 

гласник РС“ бр 88/2011,46/14-УС, 104/2016 и 95/2018) Уредбе о 
начину и условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности („Службени гласник РС“ бр. 13/2018, 66/2018 и 
51/2019) Одлуке о обављању комуналне делатности погребна 
делатност на територији града Пожаревца(„Службени гласник 

града Пожаревца“бр. 7/2019 и 9/2019) 



 
 

    МИНИМАЛНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУНЕ ВРШИОЦИ КОМУНАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ – ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ 

 
Ред. 
 број 

Питање Одговор и број бодова 

Затечено стање – задовољавајуће да не Бодови 
   
1.1.   Вршилац комуналне делатности поседује или је у поступку добијања 
Решења о испуњености услова за обављање комуналне делатности – 
погребна делатност  

 да-2  не-0  

1.2.  Најмање три запослена     да-2  не-0  
1.3.  Најмање два атестирана возила за превоз покојника у власништву  или се 
користи на основу уговора о финансијском лизингу или уговора о закупу 

 да-2  не-0  

1.4.  Обезбеђен приступ за атестирана возила просторијама за смештај, 
односно припремање покојника за погреб површине -30м2 

 да-2  не-0  

1.5.  Обезбеђена просторија за пословно – изложбени простор површине 15м2  да-2  не-0  
1.6. Просторија за смештај најмање три покојника - расхладна комора у 
власништву подносиоца захтева или расхладна комора која је закупљена 

 да-2  не-0  

1.7.  Просторија за припремање покојника за погреб површине - 10м2  да-2  не-0  
1.8.  Магацински простор површине - 20м2  да-2  не-0  
1.9.  Просторије вршиоца комуналне делатности се налазе на територији 
локалне самоуправе на којој је регистровано његово седиште или на 
територији друге јединице локалне самоуправе на чијој територији је 
регистрован огранак или издвојено место пословања у складу са законом 

 да-2  не-0  

Максималан број бодова:    18                                                                                                                 Утврђен број бодова: 
 

  
Ред.број.        СТЕПЕН                 РИЗИКА             БРОЈ БОДОВА  

 
БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ 

 1. НЕЗНАТАН 16-18  
2. НИЗАК 13-15  
3. СРЕДЊИ 10-12  
4. ВИСОК 7-9  
5. КРИТИЧАН 6 и мање  

 

 Присутан прегледу:                                                                                          КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР:  

--------------------------                                                                                                  ……………………………….                                                                                      

  

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


