
Контролна листа изворне надлежности Идентификациони број листе 

 К Л  1 0   О Т 

 

http://www.valjevo.rs/kontrolne-liste/ 

                                                                                                                                                                                    

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

Део 1.  Опште информације 
1.1 Град Ваљево, Градска управа  

1.1.1 Oдељење за инспекцијске послове – Комунална инспекција 

1.2    Главни инспектор: 

1.3    Укључени 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.    Е-mail:  

2.1.8.    Интернет адреса:  

2.1.9.    ПИБ/ЈМБГ  

2.1.10.   Матични број:  

2.1.11.   Бр. личне карте (за физичко лице):  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ВАЉЕВО 

Градска управа за друштвене  

делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске 

послове 

Одељење за инспекцијске послове 

Комунална инспекција 

Број: 355- __________________ 

Датум_____.____.201__. године 

В А Љ Е В О 

КОНТРОЛНА ЛИСТА У ПОСТУПКУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ 
На основу: 

1. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник 

РС" бр. 36/15) 

2. Закона о комуналним делатностима "Сл. гл. 

РС" бр. 88/2011 и 

3. Одлуке о снабдевању топлотном енергијом 

("Сл. гл. града Ваљева" бр. 19/08, 13/10 и 02/14), 

(www.valjevo.rs) 

http://www.valjevo.rs/kontrolne-liste/
http://www.valjevo.rs/


 

Део 3.   Пословни простор 
3.1.   Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор 

3.1.1.    Адреса (улица и број):  

3.1.2.    Место:  

3.1.3.    Град/Општина:  

3.1.4.    Телефон/Факс:  

3.1.5.    Поштански број:  

 

 

1. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ДИСТРИБУТИВНИМ 

СИСТЕМОМ ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ 

Максималан 

број бодова 

да - 2 

дел - 1 

не - 0  

П - 4 

 

 

Утврђен број 

бодова 

 

1.1. Да ли вршилац комуналне 

делатности прикључује објекте на 

дистрибутивни систем даљинског 

грејања и пуштање у рад кућних грејних 

унсталација на начин који је прописан 

градском Одлуком о снабдевању 

топлотном енергијом  

 да  дел  не   

1.2. Да ли ј вршилац комуналне 

делатности  Одржава систем даљинског 

грејања, укључујући и мерно-

регулациону станицу у исправном стању 

-П-

 да  дел  не   

1.3. Да ли је  вршилац комуналне 

делатности извршио ремонт и друге 

радове на енергетским објектима и 

опреми ради припреме за наредну грејну 

сезону  до 30. септембра текуће године -

П-

 да  дел  не   

1.4. Да ли је вршилац комуналне 

делатности извршио пробу 

функционисања система даљинског 

грејања у периоду од 1. до 10. октобра

 да  дел  не   

1.5. Да ли је приступ мерно-

регулационим станицама обезбеђен у 

складу са одредбама Одлуке -П-

 да  дел  не   

1.6. Да ли комунално предузеће 

обезбеђује поуздано, трајно и 

континуирано снабдевање тарифних 

купаца топлотном енергијом -П-

 да  дел  не   

1.7. Да ли комунално предузеће поштује 

рок за почетак и завршетак грејне сезоне 

у складу са Одлуком 

 да  дел  не   

1.8. Да ли комунално предузеће врши 

испоруку топлотне енергије током 

грејног дана у складу са Одлуком 

 да  дел  не   



 

1.9. Да ли комунално предузеће одржава 

температуру у објектима тарифних 

купаца у складу са Одлуком -П-

 да  дел  не   

1.10. Да ли се комунално предузеће 

стара о исправности мерних уређаја 
 да  дел  не   

1.11. Да ли комунално предузеће 

месечно очитава потрошњу са мерних 

уређаја 

 да  дел  не   

 

 

2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТАРИФНИХ КУПАЦА, ПРАВА У 

СЛУЧАЈУ НЕИСПОРУКЕ ИЛИ НЕКВАЛИТЕТНЕ 

ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Максималан 

број бодова 

Да -2 

дел-1 

не - 0  

П-4 

 

 

Утврђен 

број бодова 

 

2.1. Да ли тарифни купац користи 

топлотну енергију под условима, на 

начин и за намене утврђене уговором о 

продаји топлотне енергије, 

закљученим у складу са законом и 

Одлуком -П-

 да  дел  не   

2.2. Да ли тарифни купац омогућује 

овлашћеним лицима комуналног пре-

дузећа приступ мерним инструменти-

ма и кућним грејним инсталацијама, 

као и месту топловодног прикључка 

ради очитавања, провере исправнос-ти, 

отклањања кварова, замене и 

одржавања уређаја и обуставе 

испоруке топлотне енергије -П-

 да  дел  не   

2.3. Да ли је комунално предузеће 

отклонило сметње у испоруци енергије 

тарифном купцу у прописаном року -

П-

 да  дел  не   

2.4. Да ли је комунално предузеће 

поново извршило мерење температуре 

у објекту тарифног купца  и сачинио 

записник о квалитету грејања 

просторија.

 да  дел  не   

2.5. Има ли неслагања између 

тарифних купаца и комуналног 

предузећа у оцени у погледу узрока 

неквалитетног грејања. 

 да  дел  не   

2.6. Има ли прикључења или 

искључења кућних грејних 

инсталација из система даљинског 

грејања као и повећања или смањења 

загревних површина грејних тела без 

одобрења Комуналног предузећа - 

негативно бодовати -П-

 да  дел  не   



2.7. Има ли одузимања топле воде из 

топловодне мреже као и мењања стања 

мерних, регулационих и сигурносних 

уређаја или скидања пломби, 

негативно бодовати -П-

 да  дел  не   

2.8. Да ли има  извођења радова испод, 

изнад или поред објеката система 

даљинског грејања супротно 

прописима или без одобрења 

комуналног предузећа 

 да  дел  не   

2.9. Да ли да ли је било садње дрвећа 

или другог растиња у близини система
 да  дел  не   

 

3.ИСКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА СА СИСТЕМА 

ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТАРИФНИМ КУПЦИМА 

Максималан 

број бодова 

да - 2 

дел - 1 

не - 0  

П - 4 

 

Утврђен 

број бодова 

 

3.1. Да ли правно или физичко лице 

неовлашћено користи топлотну 

енергију - негативно бодовати -П-

 да  дел  не   

3.2. Да ли је тарифном купцу 

обустављена испорука топлотне 

енергијеу складу и у случајевима 

прописаним одлуком

 да  дел  не   

3.3. Да ли тарифни купац има техничке 

и друге сметње у испоруци енергије 

негативно бодовати -П-

 да  дел  не   

3.4. Да ли тарифни купац извршава 

обавезе преузете уговором о продаји 

топлотне енергије -П-

 да  дел  не   

3.5. Да ли тарифни купац уредно плаћа 

накнаду за испоручену енергију
 да  дел  не   

3.6. Да ли тарифни купац омогућује 

приступ систему комуналном 

предузећу -П-

 да  дел  не   

3.7. Да ли кућне грејне инсталације 

испуњавају услове у погледу технич-ке 

исправности, санитарне заштите, 

заштите животне средине

 да  дел  не   

3.8. Да ли тарифни купац користи 

наменски топлотну енергију у складу 

са уговором и одобреним обимом

 да  дел  не   

3.9. Да ли је комунално предузеће пре 

обуставе испоруке топлотне енергије, у 

складу са Одлуком,  доставило 

тарифном купцу писану опомену са 

роком за отклањање уочених 

неправилности

 да  дел  не   



 

3.10. Да ли је тарифни купац искључен 

са система испоруке на његов захтев -  

негативно бодовати-

 да  дел  не   

3.11. Да ли је тарифном купцу 

извршено умањење у складу са чл. 67. 

Одлуке 

 да  дел  не   

3.12. Да ли је на уложену рекламацију 

тарифног купца Комунално предузеће 

размотрило у року од 8 дана од дана 

пријема и грешку, уколико је 

пронађена, исправило

 да  дел  не   

НАПОМЕНА       

УКУПАН БРОЈ БОДОВА      

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РИЗИКА 

 

СТЕПЕН РИЗИКА  РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

ОБЕЛЕЖИ УТВРЂЕН 

СТЕПЕН РИЗИКА ПО 

БРОЈУ БОДОВА 

Незнатан 101-104  

низак 95-100  

средњи 85-94  

висок 75-84  

критичан <74  

 

 

 

ПРИСУТНО ЛИЦЕ М.П. КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР 

   

 


