
                                                                                                                                             
 

                           
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
-КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА- 

 

 
КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 1. 

 
УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И  

САХРАЊИВАЊЕ  
-ОБАВЕЗЕ ЈП- 

 
На основу Закона о комуналним делатностима („Службени   

гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Закона о сахрањивању 
и гробљима („Службени гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и 

„Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05-др. 
закон, 120/12-УС и 84/13-УС) и  Одлуке о управљању 

гробљима и сахрањивању на територији  Града Пожаревца  
(,,Службени гласник града Пожаревца“, бр. 19/19) 

 
 

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:  



 
 
 

 
                                                                                                                             

УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ  
Ред. број Питање Одговор и број бодова 

Део 4.  Сахрањивање  
Затечено стање – задовољавајуће да не Бодови 
4.1. Комуналну делатност управљање гробљима и сахрањивање на територији града 
Пожаревца обавља ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац 

 да-2  не-0  

4.2.  Комуналну делатност управљање гробљима и сахрањивање у сеоским              
насељеним местима на територији Града Пожаревца обавља ЈКП „Комуналне 
службе“ Пожаревац 

 да-2  не-0  

4.3. Град Пожаревац сноси трошкове сахрањивања у случајевима предвиђеним    
чланом 7. ове одлуке 

 да-2  не-0  

4.4. Преузимање и превоз умрлог врши се у складу са Одлуком о обављању 
комуналне делатности погребне делатности на територији Града Пожаревца 

 да-2  не-0  

4.5. Организована је дежурна служба за преузимање и превоз умрлих лица, која 
интервенише сваког радног дана у времену од 0 до 24 часа, у случајевима              
предвиђеним овом одлуком 

 да-2  не-0  

4.6. Организује се погребна свечаност  да-2  не-0  

Гробље и гробна места    
4.7. Сахрањивање умрлих лица врши се само на гробљу које је у употреби, на основу 
одобрења које издаје ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац 

 да-2  не-0  

4.8. Донет је План уређења гробља  да-2  не-0  
4.9. Распоред парцела је у складу са Планом уређења гробља  да-2  не-0  
4.10. Успостављена је и води се гробна евиденција   да-2  не-0  
4.11. Након пријаве потребе за сахрањивањем на одређеном гробљу, ЈКП 
„Комуналне службе“ Пожаревац одређују гробно место 

 да-2  не-0  

4.12. Између ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац и корисника гробног места 
закључује се уговор о коришћењу гробног места 

 да-2  не-0  

4.13. Уговор о коришћењу гробног места садржи све податке предвиђене овом   
одлуком  

 да-2  не-0  

4.14. Урађен је Ценовник о висини накнаде за коришћење гробног места, на који је 
сагласност дала Скупштина Града Пожаревца 

 да-2  не-0  

4.15. ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац приликом закључивања уговора о            
коришћењу гробног места примењују Ценовник о висини накнаде за коришћење 
гробног места 

 да-2  не-0  

4.16.. По истеку рока обавезног почивања ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац 
писменим путем опомињу корисника гробном места у складу са чланом 30. ове 
одлуке 

 да-2  не-0  

Ексхумација    

4.17. Ексхумација се врши у складу са чланом 31. ове одлуке  да-2  не-0  
4.18. ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац  врше ексхумацију по прибављеном           
одобрењу санитарног и комуналног инспектора 

 да-2  не-0  

Кремирање    
4.19. ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац предузимају одговарајуће санитарно –
техничке мере ради заштите животне средине приликом кремирања 

 да-2  не-0  

4.20. Постоји посебно уређена зелена површина са касетама која служи за смештај 
урни (розарујум) 

 да-2  не-0  

4.21. Изграђен је зид са нишама у које се стављају урне  (колумбаријум)   да-2  не-0  

Уређење и одржавање гробља    
4.22. Донет је средњорочни План уређивања и одржавања гробља, на који је дата 
сагласност Градског већа града Пожаревца  

 да-2  не-0  



4.23. Донет је Програм уређења гробља, на који је дата сагласност Градског већа 
града Пожаревца 

 да-2  не-0  

4.24. Урађен је Ценовник о висини средстава потребних за реализацију програма по 
локацијама, на који је сагласност дало Градско веће града Пожаревца 

 да-2  не-0  

4.25. ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац издају одобрење за изградњу односно 
реконструкцију гробница или другог спомен обележја, као и подизање, преправку 
или уклањање споменика или другог предмета на гробу. 

 да-2  не-0  

4.26. Одобрење се издаје у складу са Планом уређења гробља  да-2  не-0  
4.27. Донет је Акт о одређивању реда на гробљу и исти је постављен на видном 
месту код улаза на гробље 

 да-2  не-0  

4.28. Радно време гробља је истакнуто на улазу у гробље на видном месту.  да-2  не-0  
4.29. ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац једном годишње спроводе поступак 
изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из ове одлуке, у 
трајању од најмање 30 дана. 

 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. ------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 
 
 



 
 
 
 
 


