
 
Република Србија 

ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

Општинска управа  

Комунална инспекција 

 

 

 

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

(''Сл. Гласник РС'', број  88/2011 , 104/2016 и 95/2018) и 

ОДЛУКУ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊЕ 

ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 

(''Сл.гласник града Врања'', бр.26/2018)    

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ  БР. 1. 

 

Вршилац комуналне услуге: 

 

1 

Послови управљања гробљима поверено је ЈП '' Грађевинско 

земљиште и путеве Босилеград'' Одлуком о управљању 

комуналне делатности управљање гробљима и погребне 

услуге (''Сл.гласник града Врања'', бр.26/2018)  . 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

2 

Послови уређивање и одржавање гробља поверене су 

Месним заједницама на на чијем подручју се гробља налазе. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

3 

Вршилац комуналне услуге врши уређиванје гробља у складу 

са програмом инвестиционог и текућег одржавања гробља. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

4 

Гробља се уређују и одржавају у складу са пројектом  и 

програмом гробља  
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

5 

Вршилац комуналне услуге испуњава услове у погледу 

стручне оспособљености кадрова и технчког капацитета  

у складу са  Уредбом о начину и условима за 

отпочињање обављања комуналних делатности 

(''Сл.гласник РС'', број 13/2018 и 66/2018 ). 

 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

6 

Планским документом и пројектом гробља одређена су 

гробна поља и парцеле унутар којих се налази гробно место. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

7 

Гробно поље, парцела и гробно место обележена су 

бројевима. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

8 

Вршилац комуналне услуге води евиденцију о: 

- Гробних места 

- Име и презиме сахрањених лица са датумом сахране 

- Обвезника накнаде за коришћење и одржавање  

гробних места 

- Закупцу уређених парцела са опсегом и гробница 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

9 

Вршилац комуналне услуге  пружа 24 сата услуге из своје 

надлежности. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 



10 

Вршилац комуналне услуге спроводи изјашњавање  (најмање 

једном годишње) корисника комуналне услуге о квалитету 

пружања комуналне услуге. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова 

Незнатан 20-18  

Низак 18-15  

Средњи 15-12  

Висок 12-8  

критичан 8 - 0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                          ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                        ______________________                                

 

 

Максималан број бодова:     20.                                                                    Утврђени број бодова: 

                                                                                


