
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Део 1.  Опште информације
1.1 Град Пожаревац, Градска управа
1.2 Oдељење за инспекцијске послове– комунална инспекција
1.3    Инспектор:_______________________________
1.4    Датум инспекцијског надзора:
1.5   Врста инспекцијског надзора

□ Редовни
□ Ванредни
□ Контролни
□ Допунски

1.6   Инспекцијски надзор према облику:
□ Теренски
□ Канцеларијски

1.7   Налог за инспекцијски надзор:
□ Да
□ Не

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ

Део 2.  Правно/физичко лице, предузетник
2.1.   Подаци о контролисаном субјекту

2.1.1.   Назив/име и презиме субјекта:
2.1.2.   Адреса (улица и број):
2.1.3.   Место:
2.1.4.   Град/Општина:
2.1.5.   Поштански број:
2.1.6.   Телефон/Факс:
2.1.7.   ПИБ:
2.1.8. Матични број:
2.1.9. Бр. личне карте (за физичко лице):
Део 3.   Локација
3.1.   Локација где је вршен  инспекцијски надзор

3.1.1.    Адреса (улица и број):
3.1.2.    Место:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
-КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА-

КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 1
СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

ОБАВЕЗЕ ЈП
На основу Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) и Одлуке о условима и

начину снабдевања топлотном енергијом („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 4/2009 и 3/2017)



СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
ОБАВЕЗЕ ЈП

Ред.
број

Питање Одговор и број бодова

Затечено стање – задовољавајуће да не Бодови

1.1. Дистрибутивни систем одржава у исправном стању
 да-2  не-0

1.2. Благовремено обавља ремонт  да-2  не-0
1.3. У периоду од 01. - 10. октобра извршавају се пробе функционисања свих
топлотних извора, нових и ремонтованих постројења преносног и дистрибутивног
система

 да-2  не-0

1.4. Уградњу, проверу исправности, одржавање мерних уређаја у топлотној
подстаници за мерење испоручене количине топлотне енергије врши дистрибутер
топлотне енергије

 да-2  не-0

1.5. Решење о одобрењу за прикључење се издаје у року од 30 дана од дана
подношења захтева

 да-2  не-0

1.6. Издаје потврду о техничком пријему топлотне опреме инвеститора  да-2  не-0
1.7. Објекат купца се прикључује на топловодну мрежу у року од 15 дана од дана
закључивања уговора о продаји топлотне енергије, уколико је купац испунио
обавезе утврђене одобрењем за прикључење

 да-2  не-0

1.8. Склапа се уговор са купцем о снабдевању топлотном енергијом  да-2  не-0
1.9. Редовно испоручује топлотну енергију током грејне сезоне  да-2  не-0
1.10. На захтев купца у случају сметњи у испоруци топлотне енергије за које је
одговоран дистрибутер, исте се отклањају у року од 24 часа, а најдуже два дана од
дана пријема обавештења о сметњи

 да-2  не-0

1.11. Редовно прегледа, оверава и врши замену мерних уређаја у складу са
прописима и без посебне месечне надокнаде за одржавање

 да-2  не-0

1.12. Искључује објекте са дистрибутивног система када су нелегално прикључени  да-2  не-0

1.13. Води и ажурира евиденцију купаца  да-2  не-0
1.14. Одржава прописану температуру у просторијама купца  да-2  не-0
1.15. Организован је информациони сервис за директну телефонску комуникацију са
купцима 24 сата дневно у току грејне сезоне, а расположиви бројеви телефона се
објављују у средствима јавног информисања

 да-2  не-0

1.16. О планираним прекидима испоруке топлотне енергије купци се обавештавају
најмање 24 сата пре прекида испоруке

 да-2  не-0

1.17. Уколико купац својом опремом уноси сметње у испоруци топлотне енергије или
се не придржава одредаба уговора, дистрибутер обуставља испоруку топлотне
енергије уз претходно достављену писану опомену у којој је одређен рок за
отклањање уочених неправилности и недостатака, који не може бити краћи од три
дана од достављања опомене.

 да-2  не-0

Максималан број бодова: Утврђен број бодова:

Ред.број. СТЕПЕН                 РИЗИКА БРОЈ БОДОВА БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ

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

Присутан прегледу: КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР:

-------------------------- 1. --------------------------

2. --------------------------


