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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. ФИЗИЧКА ЛИЦА 

1.Да ли су посмртни остаци  умрлог покопани ван гробља које је у 
употреби? 

 да    0 

 не    2 

2.Да ли су посмртни остаци умрлог по утврћеној смрти, пренети на гробље 
на коме ће се извршити сахрањивање? 

 да    2 

 не    0 

3.Да ли су приликом преноса, посмртни остаци били смештени у мртвачки 
сандук? 

 да    2 

 не    0 

4.Да ли је прибављено писмено одобрење Предузећа за постављање, 
преправку и уклањање споменика и других предмета на гробним местима? 

 да    2 

 не    0 

5.Да ли је за предузимање било какве радње на споменику или другом 
предмету на гробу или гробници који има својство споменика културе, 
закупац гробног места поред писменог одобрења издатог од стране 
предузећа, прибавио сагласност надлежног Завода за заштиту споменика 
културе и надлежног Одсека општинске управе?   

 да    2 

 не    0 

6.Да ли је резервисано гробно место дато другом у закуп (подзакуп)?  да    2 

 не    0 

7. Да ли се радови на гробљима изводе уз претходно прибављену дозволу 
за извођење радова издату од Предузећа и у времену које одреди 
Предузеће? 

 да    2 

 не    0 

8. Да ли су на гробље ушла деца млађа од 10 година без пратње одраслих 
лица? 

 да    0 

 не    2 

9.Да ли се прескаче ограда, гази зелена површина, ломи дрвеће, кида 
цвеће и други засади ? 
 

 да    0 

 не    2 

10.Да ли је изгажено, испрљано и оскрнављено гробно место?  да    0 



 не    2 

11.Да ли је нанета штета надгробним обележјима (споменицима и другим 
предметима на гробним местима)? 

 да    0 

 не    2

12.Да ли је нарушен мир на гробљу?  да    0 

 не    2

13. Да ли су уведене животиње на гробље?  да    0 

 не    2

14.Да ли се вози бицикл, мотоцикл и друга моторна возила ако то није 
одобрено посебном дозволом предузећа?  

 да    0 

 не    2

15. Да ли је на стазама, путевима и зеленим површинама створена 
нечистоћа, бачени увели венци, увело цвеће и други предмети? 

 да    0 

 не    2

16. Да ли је остављена храна на гробним и другим местима на гробљу?  да    0 

 не    2

17. Да ли се обавља фотографисање у виду заната и врше друге услуге без 
одобрења предузећа? 

 да    2 

 не    0

18.Да ли је за продају било какве робе на гробљу прибављено Одобрења 
предузећа? 

 да    2 

 не    0

19. Да ли се ушло у капелу ван времена одређеног за сахрану?  да    0 

 не    2

 

21. Да ли је монтажа жардињера, клупа, кандила, кућишта за свеће, ограда 
и др. на опсегу гроба, односно гробнице  предвиђена скицом за споменик? 

 да    2 

 не    0

22. Да ли је прибављена дозвола Предузећа за садњу око гробова и 
гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог 
растиња? 

 да    2 

 не    0

23. Да ли се израда гробнице и постављање надгробног обележја врши у 
складу са техничким условима и одобреним димензијама? 

 да    2 

 не    0

Напомена: 
 
 

Максималан број бодова: 44 Утврђени 
број 
бодова: 
_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

СТЕПЕН РИЗИКА РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

незнатан 40 - 44 

низак 35 – 39 

средњи 31 - 34 

висок 26 – 30 

критичан 0 - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


