
Ознака: КЛ-2- Гробља и сахрањивање - обавезе правних лица-извођача занатских радова 
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН              
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА ОДЛУКА О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И 
САХРАЊИВАЊУ -ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЗАНАТСКИХ РАДОВА 

� 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. Извођач занатских радова - правно лице  изводи радове у 
складу са нацртом односно скицом надгробног споменика. 

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

2. 
Извођач занатских радова - правно лице изводи радове у 
радним данима, односно у данима када одреди Комунално 
предузеће 

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

3 

Извођач занатских радова - правно лице поступа по налогу 
овлашћеног лица Комуналног предузећа, и отклања уочене 
недостатке и у датом року радове их усаглашава са нацртом - 
скицом надгробног споменика и других спомен обележја, 
који чине саставни део одобрења и техничких норматива 

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

4 

 Извођач занатских радова - правно лице  грађевински 
материјал (песак, шљунак, цемент, креч и друго) депонује у 
времену у којем се изводе радови и тако не омета приступ и 
кретање посетилаца гробља, а у случају прекида и после 
завршетка радова уклања вишак материјала и доводи место 
извођења радова без одлагања у првобитно стање 

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

5 

Извођач занатских радова - правно лице за превоз 
материјала потребног за извођење занатских радова на 
гробовима  користи саобраћајне површине које одреди 
Комунално предузеће, 

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



6 

Извођач занатских радова - правно лице  приликом 
извођења радова нађене предмете од вредности без 
одлагања  предаје Комуналном предузећу 

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

7 
Извођач занатских радова - правно лице чесме после 
употребе  затвори и алат не пере на чесми 

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

8 
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: 120                                                                          
Утврђен број бодова:       
         
 

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

ризика по броју бодова  
Незнатан 101-120  
Низак 71-100  
Средњи 51-70  
Висок 30-50  

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


