РепубликаСрбија
ОПШТИНА ЛУЧАНИ
Општинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
имовину и инспекцијске послове

КОНТРОЛНА ЛИСТА: KЛ 32
ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ВЕЗАНЕ ЗА
САХРАЊИВАЊЕ
Одлука о сахрањивању и гробљима на
територији општине Лучани („Службени
гласник општине Лучани“ број 1/94, 2/98,
1/99 и 1/06)

Подаци физичког, правног лица или предузетника
Назив
Место, улица и број
Делатност за коју је регистрован
ЈМБГ или МБР правног лица/
предузетника
ПИБ правног лица/ предузетника
Име и презиме особе за контакт
Назив радног места особе за контакт
Телефон особе за контакт
Електронска адреса особе за контакт
ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
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 ?
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?
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?
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?
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?
6.Да ли се занатски и грађевински радови за које је прибављено одобрење од овлашћеног
лица изводе у радне дане од 7,00 до 15,00 часова и то тако да се до највеће мере очува мир и
достојанство гробља?
7.Да ли се ако се приликом извођења радова пронађу делови сандука, кости и сл. закопају на
исто место?
8.Да ли се ако се приликом извођења радова нађу предмети од вредности исти без одлагања
предају Предузећу?
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РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Могући број бодова

16

Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
Степен ризика
Број бодова

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

15 -16

13 - 14

11-12

9-10

0-8

Степен ризика у односу на остварени број бодова је:
незнатан

низак

средњи

висок

критичан

Субјект надзора
Име и презиме:

Комунални инспектори
Име и презиме

Радно место

1.

1.

2.

2.

Датум:

