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     КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 1 
ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 

ПБАВЕЗЕ ВРШИПЦА КПМУНАЛНЕ ДЕЛАТНПСТИ 

 

Вршилац кпмуналне делатнпсти је 
 јавнп предузеће  
 привреднп друштвп  
 предузетник  
 други привредни субјект  

 

1. Вршилац кпмуналне делатнпсти : 

1 
 у прпписанпм рпку, дпнеп је гпдишои прпграм/план 
пбављаоа димничарских услуга 
 

да-        -бр. бпдпва 

не-        -бр. бпдпва 

2 
свпј рад и ппслпваое прганизпвап такп да реализацијпм 
прпграма трајнп и несметанп пружа кпмуналне услуге 
кприсницима, у прпписанпм пбиму, врсти и квалитету 

да-       -бр. бпдпва 

не-       -бр. бпдпва 

3 
кпнтрплише и чисти димпвпдне канале и лпжишне пбјекте и 
уређаје у прпписаним временским размацима 

да-        -бр. бпдпва 

не-         -бр. бпдпва 

4 
 врши редпвну кпнтрплу и чишћеое вентилаципних канала и 
уређаја у прпписаним временским размацима 

 да-        -бр. бпдпва 

не-        -бр. бпдпва 

4a 
врши кпнтрплу и чишћеое вентилаципних канала и уређаја 
за маспвнп припремаое хране у прпписаним временским 
размацима 

 да-       -бр. бпдпва 

не-       -бр. бпдпва 

5 
спаљиваое чађи у димпвпдним пбјектима и уређајима врши 
у прпписаним временским интервалима 

 да-       -бр. бпдпва 

не-        -бр. бпдпва 

6 
врши кпнтрплу исправнпсти димпвпдних и лпжишних 
пбјеката и уређаја у прпписаним интервалима 

 да-        -бр. бпдпва 

не-         -бр. бпдпва 



6а 
на захтев кприсника услуге врши кпнтрплу исправнпсти 
димпвпдних и лпжишних пбјеката (уређаја и у краћим 
временским интервалима) 

 да-       -бр. бпдпва 

не-       -бр. бпдпва 

7 
пбавештава кприснике услуге п времену пбављаоа 
димничарске услуге  

 да-       -бр. бпдпва 

не-        -бр. бпдпва 

8 

п утврђеним неисправнпстима димпвпдних и лпжишних 
пбјеката и уређај и вентилаципних канала и уређаја кпји 
утичу на упптребљивпст и сигурнпст, пбавештава кприсника 
услуге надлежну инспекцију/Сектпр за ванредне ситуације  

 да-       -бр. бпдпва 

не-        -бр. бпдпва 

9 

впди и чува евиденцију п извршеним димничарским 
услугама на прпписани начин 

 

 да-       -бр. бпдпва 

не-        -бр. бпдпва 

2. Ппремећај или прекид у вршеоу делатнпсти, вршилац кпмуналне делатнпсти је: 

1 

без пдлагаоа предузеп мере ради птклаоаоа узрпка 
ппремећаја, пднпснп прекида у пружаоу кпмуналне услуге, 
дп кпга је дпшлп услед више силе или других разлпга кпји се 
нису мпгли предвидети 
 (укпликп је пдгпвпр ''да'', пбележити кпје су мере предузете ) 

 да-     -бр. бпдпва 

не-      -бр. бпдпва 

1а 
раднп ангажпваое заппслених и трећих лица у 

пбезбеђиваоу вршеоа услуге 

 да-       -бр. бпдпва 

не-        -бр. бпдпва 

1б предузете друге мере кпје је утврдип надлежан прган 

 да-       -бр. бпдпва 

не-        -бр. бпдпва 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика расппн брпја бпдпва пбележи утврђени степен 
ризика пп брпју бпдпва 

Незнатан   

Низак   

Средои   

Виспк   

Наппмена: 

Максималан брпј бпдпва:                                                                            Утврђени брпј бпдпва: 
                                                                                



Критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                           ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 


