
1. одговор изабери
опредељени 

бодови
остварени 

бодови

да 50
не
да 50
не
да 50
не
да 50
не
да 50
не

да 50

не

да 50
не
да 50
не
да 50
не

да 50

не

20°C дневна просторија
20°C спаваћа соба
20°C предсобље
20°C дегажман
20°C кухиња
15°C тоалет (посебан)

22°C купатило (посебно и са 
тоалетом)

5°C гаража
20°C атеље
22°C купатило

да 50
не

20°C канцеларија
15°C тоалет
18°C ходник  и комуникације

грејни дан није прекидан у дане празника , у складу са 
Одлуком

енергетски субјект постиже и одржава у стамбеним  
просторијама и пословним објектима тарифних купаца 

прописане температуре ±1C

објекти грејани пре - после краја грејне сезоне у складу са 
Одлуком

грејање стамбених просторија се врши у складу са Одлукоим - 
трајању грејног дана

грејање пословних просторија које нису у стамбеној згради и 
породичних стамбених зграда се врши у складу са уговором

грејни дан прекинут у складу са Одлуком

грејни дан продужен у складу са Одлуком

УСЛОВИ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА ТАРИФНИХ КУПАЦА

врши се  испорука топлотне енергије тарифним купцима за 
време грејне сезоне

врши се  испорука топлотне енергије за припремеу потрошне 
топле воде у току целе године

дистрибуција топлотне енергије се врши на принципу јавности 
и недискриминације

1.1.

1.2.

1.3.

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. 6

ЕНЕРГЕТСКИ СУБЈЕКТ
ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.7.

1.7.

1.7.

1.7.
енергетски субјект постиже и одржава у пословним објектима 

тарифних купаца прописане температуре ±1C



10°C магацин
да
не
да 10
не
да 50
не

          Напомене

610

степен ризика распон броја бодова

незнатан 501-610
низак 401-500

средњи 201-400
висок 101-200

критичан 0-100

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

врши се  испорука топлотне енергије за припрему потрошне 
топле воде у току целе године од 00 до 24 часа

1.8.

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

обележи утврђени 
степен ризика по броју 

бодова

утврђени број бодова

1.9.
 испорука топлотне енергије за припрему потрошне топле воде 

прекинута дуже од два дана

1.10.
потрошна топла вода у предајној станици, на излазу из 

измењивача топлоте, има минималну прописану температуру


	ЈП испорука

