
1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ
Назив правног лица / 
предузетника

ПИБ

Матични број

ПОДАЦИ О АДРЕСИ

Место

Улица и број

Град / Општина

телефон

факс

е-mail

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ

Име и презиме

Функција

ЈМБГ

телефон

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Име и презиме 

Функција

телефон

е-mail

ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Име и презиме

ЈМБГ

Број личне карте 

ПОДАЦИ О АДРЕСИ

Место

Улица и број

Град / Општина

Телефон

е-mail

Контролна листа:САХРАЊИВАЊЕ И ГРОБЉА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
 

ОПШТИНА ПАРАЋИН 
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Служба за инспекцијске послове



 Да  Не

2.Да  ли  се  сахрањивање  посмртних  остатака  умрлог  или 
смештај урне врши на гробљу које је у употреби?               Да  Не

3. Да ли је обезбеђено сахрањивање за умрла лица којима се 
не  зна  пребивалиште,  односно  за  умрла  лица  која  немају 
сродника или ови одбију да их сахране?

 Да  Не

4.  Да  ли  се  пословање  организује  тако  да  је  у свако  доба 
обезбеђен пренос, односно превоз, опремање и сахрањивање 
посмртних остатака умрлог,  укључујући  и недељу и државне 
празнике? 

 Да  Не

5.Да ли је урађен катастар простора, објеката и инсталација?  Да  Не

6.Да ли је простор унутар гробља нумерисан?  Да  Не

7.Да ли се води евиденција гробних места и сахрањених лица?  Да  Не

8.Да ли  је  на  гробљу обезбеђена  мртвачница,  ограда,  јавна 
расвета, пијаћа вода и санитарни чвор?            Да  Не

9.Да ли се гробље одржава у уредном и чистом стању?  Да  Не

 Да  Не

11.Да ли посмртни остатци сахрањених или  урне кремираних 
остатака умрлих почивају у гробном месту најмање 10 година 
од дана сахрањивања (обавезни рок почивања)?

 Да  Не

 Да  Не

13.Да ли је породица умрлог  испунила услове да се продужи 
рок  почивања  посмртних  остатака или урне  кремираних 
остатака умрлог у гробном месту?

 Да  Не

14.Да ли је  продужен рок почивања посмртних остатака  или 
урни кремираних остатака умрлих на 10 година?  Да  Не

15.Да ли су испуњени услови да се у исто гробно место изврши 
ново сахрањивање, односно постављање урне пре него што је 
протекао обавезни рок почивања? 

 Да  Не

 Да  Не

17.Да  ли  су  посмртне  остаци  из гробова,  односно  гробница 
којима је истекао рок почивања пренети у посебан заједнички 
гроб или гробницу о чему се води посебна евиденција?

 Да  Не

18.Да ли је закупац пре преноса посмртних остатака писмено 
опоменут да ће се, уколико у року од 30 дана не плати накнаду 
за  коришћење  гробног  места  и  на  тај  начин продужи  рок 
почивања,  извршити  пренос  посмртних  остатака  у  посебан 
заједнички  гроб  или  гробницу  и  одредити  други  закупац 
гробног  места  а  надгробна  обележја  и  други  предмети 
уклонити без обавезе њиховог чувања?

 Да  Не

1. ЈКП "ПАРАЋИН РЈ ГРОБЉЕ" НАПОМЕНА

1.Да  ли  Предузеће  пружа  погребне  услуге  и  врши  послове 
одржавања гробља на подручју насељеног места Параћин?

16.Да ли је за ископавање и пренос посмртних остатака умрлог 
прибављено одобрење надлежног Одељења ОУ Параћин?

10.  Да  ли  се  одржавање  и  урећење  "Градског"  гробља  врши 
према Програму на који је дата сагласност СО Параћин?

12.Да ли је гробница или други спомен објекат изграђен или 
подигнут у складу са прописаним условима?



19.Да ли је закупац, у случају када му се писмена опомена није 
могла  уручити  из  било  којих  разлога,   упознат о  начину  за 
продужење рока почивања  посмртних  остатака  путем 
обавештења на огласној табли гробља, а по потреби и путем 
средстава  јавног  информисања указујући  на  последице 
пропуштања?

 Да  Не

20.  Да  ли  се  пружају  услуге   издавања  гробних  места  у 
моменту  смрти  и  издавања  у  закуп  (резервација)  гробних 
места?

 Да  Не

21.Да  ли  се  пружају  услуге  припремања  гробних  места  за 
сахрањивање (ископ раке, уклањање гробне плоче и сл.)?  Да  Не

22.  Да  ли  се  пружају  услуге  опремања  умрлих  (облачење 
умрлог и остале припремне активности)?  Да  Не

23. Да ли се пружају услуге превоза умрлог од места смрти до 
гробља и чувања посмртних остатака у капели?  Да  Не

24.  Да  ли  се  пружају  услуге  спровођења  протокола 
сахрањивања (преношење тела из капеле до гробног места и 
покопавање умрлог)?

 Да  Не

25. Да ли се пружају услуге извођења грађевинских и занатских 
радова на гробљима?  Да  Не

26.  Да ли се одржава хигијена на простору гробља у смислу 
чишћења гробља, прања стаза и саобраћајница и пражњења 
типизираних посуда за смеће?

 Да  Не

27. Да ли се  чисте и уређују зелене површине и цветне алеје 
на  простору  гробља  и  орезује  дрворед,  шибље  и  остали 
дрвенасти засади?

 Да  Не

28.  Да  ли  се  одржавају  објекти  и  заједничке  просторије  на 
гробљу  (јавна  расвета,  санитарни  чвор,  капела,  управна 
зграда, чуварска кућица, чесма и сл)? 

 Да  Не

 Да  Не

2. ПРЕДУЗЕТНИЦИ
1.Да  ли  се  извођење  грађевинских  и  занатских  радова  на 
гробљима у сопственој режији корисника услуга,   обавља уз 
претходно издату дозволу за извођење предметних радова од 
стране Предузећа и у време које оно одреди ?

 Да  Не

2.Да  ли  се  извођење  грађевинских  и  занатских  радова  на 
гробљима  у  сопственој  режији  корисника  услуга  обавља  у 
присуству стручног лица које је одредило Предузеће које води 
надзор над извођењем радова?

 Да  Не

3.Да  ли  се  грађевински  материјал  и  опрема  за  извођење 
радова на гробљу држи само за оно време колико је неопходно 
да се радови изврше?

 Да  Не

4.  Да  ли  се  у случају  прекида  радова  као  и  при завршетку 
истих сав преостали грађевински материјал и опрема уклоне, а 
место радова доведе у првобитно стање?

 Да  Не

5.Да ли се приликом довоза и одвоза материјала и опреме за 
извођење  радова  користе  само  они  путеви  и  стазе  унутар 
гробља  чијим  се  коришћењем  неће  угрозити  безбедност 
споменика гробова и гробница? 

 Да  Не

29.Да ли је гробље отворено за посетиоце сваког дана, и то: 
у летњем периоду у времену од 08,00 до 19,00 час 
у зимском периоду у времену од 08,00 до 16,00 часова?



 Да  Не

7.Да ли се ако се приликом извођења радова пронађу делови 
сандука, кости и сл. закопају на исто место?  Да  Не

8.Да ли се ако се приликом извођења радова нађу предмети од 
вредности исти без одлагања предају Предузећу?  Да  Не

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

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

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

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

 Да  Не

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 
Одељења Градске управе?  

 Да  Не

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

 Да  Не

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

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

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

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

12.Да ли је нарушен мир на гробљу?  Да  Не

13. Да ли су уведене животиње на гробље?  Да  Не

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

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

 Да  Не

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

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

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

6.Да  ли  се  занатски  и  грађевински  радови  за  које  је 
прибављено одобрење од  овлашћеног  лица  изводе у  радне 
дане од 7,00 до 14,00 часова и то тако да се до највеће мере 
очува мир и достојанство гробља?

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



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

 Да  Не

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

 Да  Не

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

 Да  Не

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

 Да  Не

Присутна лица: Комунални инспектори:

Име и презиме: Радно место Име и презиме:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Датум:

20.  Да ли су на гробницама,споменицима и спомен обелажјима
 постављена  обележја  која  својим  изгледом,  знацима  и 
натписом  вређају  патриотска,  верска,  национална  или  друга 
осећања грађана?

Табела са дефинисаним распонима поена.
Ред.
број.

СТЕПЕН 
РИЗИКА БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ

1. НЕЗНАТАН
2. НИЗАК
3. СРЕДЊИ
4. ВИСОК
5. КРИТИЧАН


