
Република Србија Контролна листа број 1
Градска општина Палилула Одлука о димничарским услугама
Одељење за инспекцијске послове Обавезе вршиоца комуналне делатности
Одсек комуналне инспекције
Правни основ - Закон о комуналаним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011); Одлука о димничарским услугама

("Сл. лист града Београда", бр. 15/93, 17/93 - испр., 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005 и 34/2014)
I Вршилац комуналне делатности је изабери
1 јавно предузеће
2 привредно друштво
3 предузетник
4 други  привредни субјект

II КОНТРОЛА одговори изабери опредељени
број бодова

утврђени број
бодова

1 Вршилац комуналне делатности :

1.1 у прописаном року, донео је годишњи програм/план
обављања димничарских услуга

да 2
не 0

1.2
свој рад и пословање организовао тако да реализацијом
програма трајно и несметано пружа комуналне услуге
корисницима, у прописаном обиму, врсти и квалитету

да 2

не 0

1.3 контролише и чисти димоводне канале и ложишне објекте и
уређаје у прописаним временским размацима

да 3
не 0

1.4 врши редовну контролу и чишћење вентилационих канала и
уређаја у прописаним временским размацима

да 2
не 0

1.4.1
врши контролу и чишћење вентилационих канала и уређаја
за масовно припремање хране у прописаним временским
размацима

да 3

не 0

1.5 спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима врши
у прописаним временским интервалима

да 2
не 0

1.6 врши контролу исправности димоводних и ложишних
објеката и уређаја у прописаним интервалима

да 2
не 0

1.6.1
на захтев корисника услуге врши контролу исправности
димоводних и ложишних објеката (уређаја и у краћим
временским интервалима)

да 3

не 0

1.7 обавештава кориснике услуге о времену обављања
димничарске услуге

да 1
не 0

1.8

о утврђеним неисправностима димоводних и ложишних
објеката и уређај и вентилационих канала и уређаја који
утичу на употребљивост и сигурност, обавештава корисника
услуге надлежну инспекцију/Сектор за ванредне ситуације

да 3

не 0

1.9 води и чува евиденцију о извршеним димничарским
услугама на прописани начин

да 2
не 0

2 У случају поремећаај или прекида у вршењу делатности, вршилац комуналне делатности је:

2.1

без одлагања предузео мере ради отклањања узрока
поремећаја, односно прекида у пружању комуналне услуге,
до кога је дошло услед више силе или других разлога који се
нису могли предвидети (уколико је одговор ''да'', обележити
које су мере предузете )

да 2

не 0

2.2 радно ангажовање запослених и трећих лица у обезбеђивању
вршења услуге

да 2
не 0

2.3 предузете друге мере које је утврдио надлежан орган да 2
не 0

напомена
УКУПАН БРОЈ БОДОВА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

___________________ _______________________

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
степен ризика распон броја бодова утврђени степен ризика по броју бодова

незнатан 10-12
низак 7-9

средњи 4-6
висок 2-3

критичан 0-1


