
 
К О Н Т Р О Л Н А  Л И С Т А  

 
Погребне услуге 

 
                                                                                          Идентификациони број листе : 8а 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бачки Петровац 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ,УРБАНИЗАМ, 
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ 
Комунална инспекција 

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 
Закон о комуналним делатностима       

(Сл.гласник РС, БР.88/11) 
Одлука о комуналним делатностима 
Општине Бачки Петровац (Сл. Лист 

Општине Бачки Петровац бр.17/2012 и 
3/2015) 

Комунално предузећe 
1. Да  ли  комунално  предузеће врши послове 

уређења и одржавања гробља и сахрањивање 
умрлих ? 
 

 
 Да-2 Не-0 

2. Да ли је комунално предузеће извршило 
парцелацију гробних места и израдило пројекат 
коришћења и одржавања гробља? 
 

 
 Да-2 Не-0 

3. Да ли комунално предузеће води и трајно чува 
евиденцију гробних места са именима сахрањених 
и датумом сахране као и друге евиденције у вези са 
сахрањивањем? 

 
 Да-2 Не-0 

4. Да ли  комунално предузеће врши копање гробова и 
отварање гробница ради сахрањивања, на захтев 
лица које сноси трошкове сахрањивања? 
 

 
 Да-2 Не-0 

5. Да ли је комунално предузеће утврдило висину 
накнаде за коришћење гробних места и погребних 
услуга и да ли је прибавило сагласност општинског 
већа на исту?  
 

 
 
 Да-2 Не-0 

6. Да ли комунално предузеће врши обавештавање 
породице, средника и других лица о истеку 
обавезног рока почивања умрлог лица, и то 6 
месеци пре истека тог рока ?  

 
 Да-2 Не-0 

7. Да ли комунално предузеће врши преношење 
посмртних остатака у заједничку костурницу уз 
одобрење надлежног органа уколико породица, 
сродници и друга лица не продуже рок почивања, 
односно писмено изјаве да не желе да продуже рок 
почивања? 
 

 
 
 
` Да-2 Не-0 

  

  

  

  

  

  

  



8. Да ли комунално предузеће обезбеђује ред мир и 
чистоћу на гробљу и капели? 
 

 
` Да-2 Не-0 

  
РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА : 
 
 

Могући број бодова             16 
 
 
Надзором утврђени БРОЈ БОДОВА :_________________ 
 
 
 
  

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 16 
Низак 12-14 
Средњи 10-12 
Висок 8-10 
Критичан 8 и мање 

 
 
 
 
ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                                 КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 
 
________________                                М.П.                              ___________________         
  
 

  


