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Ознака: КЛ КОИ 17.1 

 
Контролна листа: САХРАЊИВАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

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. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА   

1.Да ли послове уређења и одржавања гробља врши месна заједница? 
 

 да    2 

 не    0 

2.Да ли гробље има ограду са капијом и  санитарни чвор?               

 
 да    2 

 не    0 

3. Да ли има лице које је ангажовано на одржавању гробља? 
 

 да    2 

 не    0 

4. Да ли се врши парцелација новог гробља и нових делова постојећег 
гробља?  

 да    2 

 не    0 

5.Да ли је закључен  Уговор о закупу гробног места? 
 

 да    2 

 не    0 

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

 не    0 

7.Да ли је одређен заједничи пуномоћник, који је овлашћен да закључи 
Уговор о закупу уколико решењем о наслеђу није одређен закупац гробног 
места или ако је више лица оглашено за закупце? 

 да    2 

 не    0 

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

 да    2 

 не    0 

9.Да ли су испуњени услови да би се 
продужио рок почивања посмртних 
остатака у гробном месту и то? 

- да се гроб редовно одржава, 
-да се уредно плаћа накнада за 
протекло време почивања. 

 да    2 

 не    0 



 
 

10. Да ли се уредно плаћа накнада за рок продужења почивања посмртних 
остатака умрлих након истека 10 година? 
 

 да    2 

 не    0 

11.Да ли се посмртни остаци из гробова, односно гробница којима је 
истекао рок почивања преносе у посебну заједничку гробницу и да ли се о 
томе води посебна евиденција? 

 да    2 

 не    0

12.Да ли је пре преноса посмртних остатака закупац писмено опоменут, да 
ће се уколико у року од 30 дана не плати накнада и на тај начин продужи 
рок почивања, извршити пренос посмртних остатака у посебну заједничку 
гробницу? 

 да    2 

 не    0

13.Да ли је у случају да се писмена опомена није могла уручити из било ког 
разлога, путем обавештења на огласној табли гробља а по потреби и путем 
средстава информисања, позван закупац да плати накнаду и на тај начин 
продужи рок почивања? 

 да    2 

 не    0

14.Да ли је о преносу посмртних остатака и уклањања надгробних обележја, 
у року од 15 дана по протеку рока од 30 дана обавештено надлежно 
одељење Општинске  управе? 

 да    2 

 не    0

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

 не    0

16.Да ли су занатски радови претходо пријављени Савету месне заједнице 
уз подношење на увид Уговора о закупу гробног места и уредно плаћеним 
обвезама? 

 да    2 

 не    0

17.Да ли се радови изводе тако да се очува мир и достојанство?  да    2 

 не    0

18.Да ли се грађевински материјал и опрема за извођење радова држе 
онолико времена колико је неопходно да се радови изведу, а по завршетку 
радова или у случају прекида радова сав преостали грађевински материјал 
и опрема уклања, а место радова доведи у првобитно стање? 

 да    2 

 не    0

19.Да ли се материјал потребан за извођење радова превози само стазама 
које одреди Савет месне заједнице? 

 да    2 

 не    0

20. Да ли се ако се приликом извођења радова, на гробљу пронађу делови 
сандука, костију и друго  закопају на исто место? 

 да    2 

 не    0

21.Да ли се уколико се, приликом извођења радова, пронађу предмети од 
вредности раније сахрањеног лица или предмети који имају археолошку 
вредност,  одмах пријаве и предају Савету Месне заједнице?  

 да    2 

 не    0

Напомена: 
 
 

Максималан број бодова: 42 Утврђени 
број 
бодова: 
_______ 

 

 

 

 

 

 



 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

СТЕПЕН РИЗИКА РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

незнатан 38 - 42 

низак 34 - 37 

средњи 30 - 33 

висок 26 - 29 

критичан 0 - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


