
Република Србија
Градска општина Сопот 
Одељење за инспекцијске послове 
Одсек комуналне инспекције

Контролна листа број 1
Одлука о уређ., одрж. гроб. и сахр. у 
насељ. местима ГО Сопот
Уређење/одржавање/обавезе корисника

Правни основ - Одлука о сахрањивању и гробљима ("Службени лист града Београда", бр. 04/1994, 32/2007)

I Комуналну делатност врши изабери
1. ЈКП ,,Сопот''
2. предузетник
3. физичко лице
4. други  привредни субјект

II КОНТРОЛА одговори изабери опредељени
број бодова

утврђени
број бодова

1. донет програм за уређивање и одржавање гробља да 0
не 10

2.
за постављање, преправку и уклањање споменика и 
других предмета на гробним местима прибављено је 
писмено одобрење  ЈКП Сопот''

да 0

не 10

3. занатски радови на гробљу, за које је прибављено
одобрење обављају се под  прописаним условима

да 0
не 10

а) изводе се у радне дане у прописаном времену и то тако
да се до највеће мере очува мир и достојанство гробља

да 0
не 10

б)

грађевински материјал (песак, шљунак и др.),  држи се
на гробљу само за најкраће време које је неопходно за
извршење радова, и то тако да се тиме не омета приступ
и кретање посетилаца гробља

да 0

не 10

в)
за превоз материјала потребног за извођење занатских
радова на гробљу  користе  се само путеви и стазе које
одреди вршилац комуналне делатности

да 0

не 10

г)
са пронађеним делови сандука, костима и сл. и
предметима од вредности  поступљено на прописани
начин

да 0

не 10

д) извођач радова на гробљу поштује пописане забране да 0
не 10

4.

Корисник гробог места не подиже и  не поставља
обележја или друге ознаке које нису у вези са
сахрањеним лицима на гробљу   или обележја који
изгледом, знацима или натписом вређају патриотска,
верска, национална и друга осећања грађана

да 0

не 10

5. Корисник гробно место, које му је дато на коришћење,
не ставља у правни промет

да 0
не 10

напомена
УКУПАН БРОЈ БОДОВА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

___________________ _______________________

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен ризика по броју бодова

незнатан 0-20
низак 21-40

средњи 41-60
висок 61-80

критичан 81-100


