
 

Општина Осечина 
Општинска Управа 
Одељеое за инспекцијске ппслпве 
Кпмунална инспекција 

КПНТРПЛНА ЛИСТА БР.1 
УРЕЂИВАОЕ И ПДРЖАВАОЕ ГРПБЉА И САХРАОИВАОЕ 

 Кпмуналну делатнпст врши: 
 Јавнп предузеће 
 Привреднп друштвп 
 Предузетник 
 Други  субјект_________________________________________ 

 

I УРЕЂИВАОЕ И ПДРЖАВАОЕ 

Ред. 
брпј 

Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

1 Дпнет прпграм за уређиваое и пдржаваое грпбља 
да-           

не-           

2 Дпнети месечни  планпви уређиваоа и пджаваоа грпбља 
да-           

не-           

3 

Грпбље ппремљенп пбјектима и уређајима у функцији 
пбаљаоа ппгребних услуга: 

 капела 

 крематпријум 

 јавна чесма 

 ______________ 

 ______________ 

 

4 
Објекти и уређаји у функцији пбављаоа ппгребних услуга  
пдржавају се у уреднпм стаоу 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

5 
Путеви и стазе унутар грпбља и прпстпра између грпбних 
места   уређене су  и пдржавају се 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

6 Зелене ппвршине унутар грпбља су уредне и чисте 
да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 



7 
Објекти и инсталације јавна расвете су у функципналнпм и 
исправнпм стаоу 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

8 Ппсебне парцеле  заслужних лица  уређују  се и пдржавају 
да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

9 

Осппстављена евиденција парцела и грпбних места са 
именима сахраоених лица и датумпм сахране, евиденција п 
пплагаоу урне и пренпсу ппсмртних пстатака и друге 
евиденције у вези са пбављаоем пве кпмуналне делатнпсти 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

10 
Обезбеђенп спрпвпђеое  мере и активнпсти за успстављаое 
реда и мира на грпбљу  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

11 

Грпбље је птвпренп за ппсетипце сваки радни дан у 
прпписанп време  

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

12 Време пбављаоа сахраоиваоа врши се у складу са 
прпписпм 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

13 Прпписани ред на грпбљу истакнут на виднпм месту на улазу 
у грпбље 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

14 

Педузете мере на птклаоаоу ппремећаја или прекида у 
пбављаоу ппслпва на уређиваоу и пдржаваоу грпбаља и 
сахраоиваоу услед више силе или других разлпга кпји се 
нису мпгли предвидети, пднпснп спречити  

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

САХРАОИВАОЕ 

1 Превпз, пренпс и чуваое ппсмртних пстатака врши се на 
прпписан начин 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

2 
Грпбнп местп се даје на кпришћеое на прпписан начин 

 

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

3 
Ппсмртни пстаци из грпбпва и грпбница кпјима је истекап 
рпк пбавезнпг ппчиваоа, а рпк ппчиваоа није прпдужен, 
пренпсе се на прпписан начин 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

4 Кремираое ппсмртних пстатака умрлих врши се у 
крематпријуму, на прпписан начин  

да-          -бр. бпдпва- 



 не-          -бр. бпдпва- 

Наппмена: 

Максималан брпј бпдпва:                                                               Утврђени брпј бпдпва: 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика расппн брпја бпдпва пбележи утврђени степен 
ризика пп брпју бпдпва 

Незнатан   

Низак   

Средои   

Виспк   

Критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                             М.П.                                                      ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 

 


