РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Одељење за инспекцијске послове и
извршења
Комунална инспекција

1.
1.1.
1.2.

НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПОУЗДАНОГ И КОНТИНУИРАНОГ
СНАБДЕВАЊА ТАРИФНИХ КУПАЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
врши трајно и континуирано снабдевање тарифних купаца
топлотном енергијом
одржава енергетске објекте система даљинског грејања ради
обезбеђења њихове сталне исправности и безбедног
функционисања

2.

ПОРЕМЕЋАЈ У СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

2.1.

до поремећаја у снабдевању дошло
услед више силе
услед квара на енергетским објектима система
због других разлога који се нису могли предвидети - спречити

2.2.

предузете потребне мере на отклањању узрока и последица
поремећаја - прикида у снабдевању
снабдевање тарифних купаца пребачено на друге топлотне
изворе
радно ангажовани запослени ради отклањања узрока и
последица поремећаја
радно ангажована трећа лица ради отклањања узрока и
последица поремећаја

Контролна листа преузета од Комисије за
координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности Града
Београда
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4
ЕНЕРГЕТСКИ СУБЈЕКТ
СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

одговор

изабери

опредељени
бодови

да
не

10

да

10

не
да
не

20

да

20

не

извршена хитна поправка и замена инсталација и опреме
привремено ограничено коришћење кућних грејних инсталција,
енергетских објекта, односно делова енергетских објектата
система даљинског грејања
привремено забрањено коришћење кућних грејних инсталција
енергетских објекта, односно делова енергетских објектата
система даљинског грејања
2.3.

2.4.

25

о разлозима прекида или поремећаја у снабдевању топлотном
енергијијом, трајању прекида одмах обавештени тарифни купци
преко средстава јавног информисања

да

о прекиду или поремећају у снабдевању топлотном енергијом,
комунално предузеће обавестило организациону јединицу
градске управе надлежну за послове енергетике

да

комунално предузеће обезбедило минимум процеса рада

да

10

не
10

не
10

остварени
бодови

2.5.

приликом одржавања штрајка запослених

не

Напомене
утврђени број бодова
УКУПАН БРОЈ БОДОВА

90

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
степен ризика

распон броја бодова

незнатан
низак
средњи
висок
критичан

71-90
41-70
21-40
11-20
0-10

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

