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Ознака: КЛ КОИ 16.1 

 
Контролна листа: САХРАЊИВАЊЕ И ГРОБЉА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ЉУБОВИЈА 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ 

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ / ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ 

Назив правног лица / 
предузетника / име и 
презиме физичког лица 

 

 

ПИБ  

Матични број  

ЈМБГ  

е-mail  

 

2. ЈКП "Стандард" Љубовија 

1. Да ли Предузеће пружа погребне услуге и врши послове одржавања 
гробља „Мекоте“ у Љубовији ? 

 да    2 

 не    0 

2. Да ли се сахрањивање посмртних остатака умрлог  врши на гробљу које 
је у употреби?               

 да    2 

 не    0 

3. Да ли је обезбеђено сахрањивање за умрла лица којима се не зна 
пребивалиште, односно за умрла лица која немају сродника или ови одбију 
да их сахране? 

 да    2 

 не    0 

4. Да ли се пословање организује тако да је у свако доба обезбеђен пренос, 
односно превоз, опремање и сахрањивање посмртних остатака умрлог, 
укључујући и недељу и државне празнике?  

 да    2 

 не    0 

5. Да ли је урађен катастар простора, објеката и инсталација?  да    2 

 не    0 

6. Да ли је простор унутар гробља нумерисан?  да    2 

 не    0 

7. Да ли се води евиденција гробних места и сахрањених лица?  да    2 

 не    0 

8. Да ли је на гробљу обезбеђена мртвачница, ограда, јавна расвета, пијаћа 
вода и санитарни чвор?            

 да    2 

 не    0 

9. Да ли се гробље одржава у уредном и чистом стању?   да    2 

 не    0 

10. Да ли посмртни остатци сахрањених  почивају у гробном месту најмање 
10 година од дана сахрањивања (обавезни рок почивања)? 

 да    2 

 не    0

11. Да ли посмртни остатци сахрањених почивају у гробници најмање 50 
година (обавезни рок почивања)? 

 да    2 

 не    0

12. Да ли је породица умрлог испунила услове да се продужи рок почивања  да    2 



посмртних остатака или урне кремираних остатака умрлог у гробном месту?  не    0

13. Да ли је продужен рок почивања посмртних остатака умрлих на 10 
година? 

 да    2 

 не    0

14. Да ли су је у исто гробно место извршeно ново сахрањивање пре него 
што је протекао обавезни рок почивања?  

 да    0 

 не    2

15.Да ли је за ископавање и пренос посмртних остатака умрлог прибављено 
одобрење надлежног Одељења  Општинске управе? 

 да    2 

 не    0

16. Да ли су посмртне остаци из гробова, односно гробница којима је 
истекао рок почивања пренети у посебан заједнички гроб или гробницу о 
чему се води посебна евиденција? 

 да    2 

 не    0

17. Да ли је закупац пре преноса посмртних остатака писмено опоменут да 
ће се, уколико у року од 30 дана не плати накнаду за коришћење гробног 
места и на тај начин продужи рок почивања, извршити пренос посмртних 
остатака у посебан заједнички гроб или гробницу и одредити други закупац 
гробног места а надгробна обележја и други предмети уклонити без обавезе 
њиховог чувања? 

 да    2 

 не    0

18. Да ли је закупац, у случају када му се писмена опомена није могла 
уручити из било којих разлога,  упознат о начину за продужење рока 
почивања посмртних остатака путем обавештења на огласној табли гробља, 
а по потреби и путем средстава јавног информисања указујући на 
последице пропуштања? 

 да    2 

 не    0

19. Да ли се пружају услуге  издавања гробних места у моменту смрти и 
издавања у закуп (резервација) гробних места? 

 да    2 

 не    0

20.Да ли се пружају услуге припремања гробних места за сахрањивање 
(ископ раке, уклањање гробне плоче и сл.)?  

 да    2 

 не    0

21. Да ли се пружају услуге опремања умрлих (облачење умрлог и остале 
припремне активности)? 

 да    2 

 не    0

22. Да ли се пружају услуге превоза умрлог од места смрти до гробља и 
чувања посмртних остатака у капели? 

 да    2 

 не    0

23. Да ли се пружају услуге спровођења протокола сахрањивања 
(преношење тела из капеле до гробног места и покопавање умрлог)? 

 да    2 

 не    0

24. Да ли се пружају услуге извођења грађевинских и занатских радова на 
гробљима? 

 да    2 

 не    0

25. Да ли се одржава хигијена на простору гробља у смислу чишћења 
гробља, прања стаза и саобраћајница и пражњења контејнера за смеће? 

 да    2 

 не    0

26. Да ли се  чисте и уређују зелене површине и орезује дрворед, шибље и 
остали дрвенасти засади? 
 
 

 да    2 

 не    0

27. Да ли се одржавају објекти и заједничке просторије на гробљу (јавна 
расвета, санитарни чвор, капела, управна зграда, чуварска кућица, чесма и 
сл)?  

 да    2 

 не    0

28. Да ли је гробље отворено за посетиоце сваког дана?  да    2 

 не    0

Напомена: 
 
 

Максималан број бодова: 56 Утврђени 
број 
бодова: 
_______ 



 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

СТЕПЕН РИЗИКА РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

незнатан 51 - 56 

низак 46 – 50 

средњи 41 - 45 

висок 34 - 40 

критичан 0 – 33 

 

 

 

 

 

 

 

 
Датум попуњавања Контролне листе: ____________________ 
 
 
 
      НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ             ИНСПЕКТОР 
 
__________________________           (М.П.)                      ___________________________ 

 


