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одобрење - решење за прикључење кућних грејних инсталација на 
систем даљинског грејања издато у складу са прописима

1.9.

1.6.

1.7.

1.8.

1.11.

1.12.

1.10.
уговор о продаји топлотне енергије је закључен у писаној форми и 

садржи све прописане елементе

комунално предузеће је, у року од 15 дана од дана закључења уговора 
о продаји топлотне енергије, извршило прикључење кућне грејне 

инсталације тарифног купца

комунално предузеће, у року од 15 дана од дана закључења уговора о 
продаји топлотне енергије, није извршило прикључење кућне грејне 

инсталације тарифног купца  

одобрење - решење за прикључење кућних грејних инсталација на 
систем даљинског грејања је издато у року од 30 дана од дана пријема 

захтева
одобрење - решење за привремено прикључење кућних грејних 
инсталација на систем даљинског грејања је издато  у складу са 

прописима

комунално  предузеће је закључило уговор о продаји топлотне 
енергије са тарифним купцем, у складу са Одлуком

одобрење - решење за прикључење кућних грејних инсталација на 
систем даљинског грејања садржи све потребне податке

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Одељење за инспекцијске послове 
и извршења

Комунална инспекција

Контролна листа преузета од 
Комисије за координацију 
инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности 
Града Београда 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3
ЕНЕРГЕТСКИ СУБЈЕКТ

ПРИКЉУЧЕЊЕ

ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ 
ГРЕЈАЊА

комунално предузеће је издало техничке услове у року од 30 дана од 
дана подношења писаног захтева 

комунално  предузеће је извршило прикључење на систем даљинског 
грејања кућне грејне инсталације за чију је изградњу  - коришћење 

прибављено одобрење за изградњу надлежног органа

комунално предузеће је издало решење за прикључење на захтев 
инвеститора  

прикључење на систем даљинског грејања је трајно 

прикључење на систем даљинског грејања је привремено

тарифни купац није испунио обавезе утврђене решењем о одобрењу 
прикључења
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степен ризика распон броја бодова

незнатан 151-170
низак 121-150

средњи 101-120
висок 51-100

критичан 0-50

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

Напомене

обележи 
утврђени степен 
ризика по броју 

бодова

кућне грејне инсталације не испуњавају све техничлке и друге 
прописане услове

утврђени број бодова
УКУПАН БРОЈ БОДОВА

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
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