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напомена

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

в
у случају прекида као и после завршетка радова, 

извођач је  радилиште без одлагања довео у првобитно 

стање

г

за превоз материјала потребног за извођење занатских 

радова на гробљу  користе  се само путеви и стазе које 

одреди вршилац комуналне делатности

4 Извођач радова на гробљу поштује пописане забране

са пронађеним делови сандука, костима и сл, и 

предметима од вредности  поступљено на прописани 

начин

д

3
Занатски радови на гробљу, за које је прибављено 

одобрење обављају се под  прописаним  условима:

а
 изводе се у радне дане у прописаном времену и то 

тако да се до највеће мере очува мир и достојанство 

гробља

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
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За предузимање било какве радње на споменику или 

другом предмету на гробљу, или гробници која има 

својство споменика културе, прибављена је претходна  

сагласност надлежног  Завода за заштиту споменика 

културе

Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању ("Сл. лист града Београда", бр. 27/2002, 

30/2003, 11/2005, 18/2011, 17/2012, 44/2014, 11/2015 и 61/2015)

КОНТРОЛА

1

За постављање, преправку и уклањање споменика и 

других предмета на гробним местима прибављено је 

писмено одобрење вршиоца комуналне делатности

1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА          
Одељење за инспекцијске послове
Одсек за комуналну инспекцију                                                     



степен ризика распон броја бодова

обележи 

утврђени 

степен 

ризика по 

броју 

бодова
незнатан 16-17

низак 14-15

средњи 12-13

висок 10-11

критичан 0-9

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР


