
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                КЛ-СГ-2 

КОНТРОЛНА ЛИСТА - КОРИШЋЕЊЕ ГРОБНОГ МЕСТА, ИЗГРАДЊА И 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРОБНИЦЕ 

      
 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Правно лице/ физичко лице/ предузетник 
Подаци о контролисаном објекту 
Назив/име и презиме субјекта:  
Адреса (улица и број)  
Град/градска општина  
ПИБ/Мат.бр.  
ЈМБГ/Број личне карте/Број пасоша  

 
 
 

р.б.  питање одговор број 
бодова 

1. 
Право коришћења гробног места стекнуто је 
непосредно давањем парцеле на коришћење од 
стране Савета грађана или наследством? 

□ да (2 бода)           
□ не (0 бодова) 

  

2. 
Корисник за коришћење гробног места, уређење 
и оджавање гробља плаћа наканаду Савету 
грађана? 

□ да (2 бода)           
□ не (0 бодова) 

  

3. Изградња односно реконструкција гробнице 
извршена је уз одобрење Савета грађана? 

□ да (2 бода)           
□ не (0 бодова)   

4. 
Корисник поштује забрану изградње гробнице у 
виду покривеног грађевинског објекта (капела, 
барака)? 

□ да (2 бода)           
□ не (0 бодова) 

  

Република Србија 
Град Ниш 
Градска општина 
Црвени крст 
Комунална инспекција 
Ниш, 12. фебруар 89. 
Број: _______________ 
Датум: _____________ 

1. Закон о комуналним делатностима 
(''Сл.гласник РС'' бр. 88/2011) 
2. Статут Градске општине Црвени крст                                                                                       
("Службени лист Града Ниша" број 
123/2008) 
3. Одлука о сахрањивању и гробљима у 
селима на подручју Градске општине 
Црвени крст ("Службени лист Града 
Ниша" број 29/2011) 
 



5. 

Корисник поштује забране натписа на споменику 
који су у супротности са општим прописима, 
којим се оптужују или вређају жива лица и који 
није у складу са пијететом према умрлом и 
моралним начелима? 

□ да (2 бода)           
□ не (0 бодова) 

  

6. 

Корисник/извођач радова након најкраћег 
времена неопходног за извођење занатских и 
грађевинских радова вратио је градилиште у 
првобитно стање? 

□ да (2 бода)           
□ не (0 бодова) 

  

НАПОМЕНА: 
  

УКУПАН БРОЈ 
БОДОВА:   

 
 
 
 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 
Укупан могући број бодова: 12 
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:   

 
 
 

Табела  ризика и бодова 
Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 
Број бодова 10 - 12 8 6 4 0 - 2 
Утврђен ризик              

Ова контролна листа садржи две странице 
 
 
 
 
 

 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ    М.П.   КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 
 

  ________________________________            _____________________________ 


