
Ознака: КЛ 1 - Гробља и сахрањивање - обавезе вршиоца комуналне делатности 
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН              
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА ОДЛУКА О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И 
САХРАЊИВАЊУ -ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

� ПРАВНИ ОСНОВ-ОДЛУКА О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И 
САХРАЊИВАЊУ 

(„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2012,  11/2014, 18/2014,  2/2015 и 14/2015) 
 

Надзирани субјекат:__________________________________________________________ 
Матични број:___________ПИБ:___________________Седиште:_________________________ 
Одговорно 

 лице:______________________________ЈМБГ:________________________  
Адреса 
пребивалишта:____________________________________________________________Лице 
које је присутно прегледу:______________________       _               
 конт. тел.___________________________  

Локација предмета 
контроле_______________________________________________________________  

Ред. број Питање 
Одговор и број бодова 

 
 
 

1. Комунално предузуеће је донело Годишњим програмом 
одржавања гробља .  

да-          -бр. 
бодова-30 
не-          -бр. 
бодова-0 

2. 
Комунално предузуеће уређивање и одржавање гробља на 
триторији општине Ковин обавља у складу са Годишњим 
програмом одржавања гробља .  

да-          -бр. 
бодова-20 
не-          -бр. 
бодова-0 

3 
Комунално предузуеће без одлагања обавештава 
комуналног инспектора о извођењу радова супротно и без 
одобрења  Комуналног предузећа. 

да-          -бр. 
бодова-20 
не-          -бр. 
бодова-0 

4 
 Комунално предузеће пружа услуге преузимања, превоза и 
смештаја посмртних остатака сваког дана од 00,00 до 24,00 
часа. 

да-          -бр. 
бодова-10 
не-          -бр. 
бодова-0 

6 

Комунално предузуеће породици умрлог  најкасније један 
сат пре времена одређеног за сахрану смешта покојника у 
капелу (собу одређену за испраћај). 

да-          -бр. 
бодова-10 
не-          -бр. 
бодова-0 



7 Комунално предузуеће обезбеђује ред, мир и чистоћу на 
гробљима у складу са овом Одлуком. 

да-          -бр. 
бодова-10 
не-          -бр. 
бодова-0 

8 

Комунално предузеће најкасније 30 минута по завршетку 
погребне церемоније затвара гробно место, односно 
обликује гробну хумку, поставља надгробна обележја - 
дрвене симболе (крст, таблу, пирамиду и сл.) и распоређује 
донето цвеће и венце. 

да-          -бр. 
бодова-20 
не-          -бр. 
бодова-0 

9 

Комунално предузуеће на улазу у гробља истакнуло акт 
којим ближе уређује друга питања од значаја за обављање 
погребних услуга  и одржавање гробља и време обављања 
погребних услуга у складу са законом и другим прописима. 

да-          -бр. 
бодова-10 
не-          -бр. 
бодова-0 

10 
Надзирани субјект омогућује инспектору несметан 
инспекцијски надзор (чла 20. став 7. Закона о инспекцијском 
надзору) 

да-          -бр. 
бодова-10 
не-          -бр. 
бодова-0 

 
 

Напомена: 

                                                 
Максималан број бодова: 140                                                                          
Утврђен број бодова:       
         
 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 
степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова  
Незнатан 101-140  
Низак 71-100  
Средњи 51-70  
Висок 30-50  

критичан 0-29  
 
НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                           
ИНСПЕКТОР 
______________________                                                                                                                                        


