
 

                           
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. 88/11, 104/16 и 95/18) и Одлуке о условима и 
начину снабдевања топлотном енергијом (,,Службени гласник 

града Пожаревца“,  бр. 4/09 и 3/17) 

 

 
                                                                                                                             

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:  

 
 
 
 
 
 



СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
ОБАВЕЗЕ ЈП 

Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

Затечено стање – задовољавајуће да не Бодови 
   
4.1. Предузеће је донело План развоја система даљинског грејања,  

 да-2  не-0  

4.2. Предузеће је План развоја система даљинског грејања, објавио у „Службени 
гласник града Пожаревца“ 

 да-2  не-0  

4.3. Предузеће поседује лиценцу да може да отпочне са обављањем енергетске 
делатности на територији Града Пожаревца. 

 да-2  не-0  

4.4. Предузеће поседује акт о испуњености услова на основу кога се стиче статус 
квалификованог купца 

 да-2  не-0  

4.5. Предузеће је донело Правилник о раду дистрибутивног система, на који је дата 
сагласност надлежног органа Града Пожаревца. 

 да-2  не-0  

4.6. Предузеће је Правилник о раду дистрибутивног система, објавио у „Службени 
гласник града Пожаревца“ 

 да-2  не-0  

4.7. Предузеће је донело посебан акт са методологијом утврђивања трошкова 
прикључења, на који је дата сагласност Скупштине града Пожаревца  

 да-2  не-0  

4.8   Предузеће  поседује ценовник трошкова надзора  да-2  не-0  
4.9 Предузеће је донело посебан акт којим дефинише поступак и потребну 
документацију за вршење техничког пријема топлотне опреме инвеститора 

 да-2  не-0  

4.10. Предузеће води и ажурира евиденцију купаца  да-2  не-0  
4.11. Предузеће поседује Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије, 
који је донет од стране Скупштине града Пожаревца 

 да-2  не-0  

4.12  Предузеће је донело акт о ценама, на који је сагласност дала Скупштина града 
Пожаревца 

 да-2  не-0  

4.13. Предузеће је организовало информациони систем за директну телефонску 
комуникацију са купцима топлотне енергије 

 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. ---------------------------------- 

 


