
Ознака: КЛ-3- Гробља и сахрањивање - обавезе физичких лица 
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН              
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА ОДЛУКА О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И 
САХРАЊИВАЊУ -обавезе физичких лица 

� 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) 

Физичко лице:__________________________________________________________ 
ЈМБГ:________________________  
Адреса пребивалишта:____________________                                                                   
конт. тел.___________________________  
  Локација предмета контроле_________________________________________________  

Ред. број Питање 
Одговор и број бодова 

 

1. 
Физичко лице не наноси штету надгробним споменицима и 
другим обележјима, као и другим предметима на гробним 
местима 

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

2. 
Физичко лице не поставља надгробни споменик, односно 
друго спомен обележје и другу ознаку, који нису у вези са 
сахрањеним лицима на гробљу 

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

3 
Физичко лице не наноси штету надгробним споменицима и 
другим обележјима, као и другим предметима на гробним 
местима  

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

4 
Физичко лице не оштећује гробове, гробнице, уређене 
парцеле, касете за смештај урни и објекте који служе за 
одржавање и коришћење гробља 

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

5 Физичко лице не изводи додатне грађевинске радове без 
одобрења Комуналног предузећа 

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

6 
Физичко лице не руши ограде, не гази зелене површине, не 
ломи дрвеће, не кида цвеће и друге засаде на гробљу  

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

7 
Физичко лице не вози мотоцикле и моторна возила без 
одобрења Комуналног предузећа, у зони гробља 

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

8 
Физичко лице не ствара нечистоћу на саобраћајним и зеленим 
површинама, не баца увело цвеће и друге предмете по гробљу 

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



9 
Физичко лице не врши  недозвољене радње које су утврђене 
актом Комуналног предузећа, 

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

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

да-          -бр. бодова-20 
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 
______________________                                                                                                                               
 


