Наосновучлана 2. и 3. став1 тачка 13) Законаокомуналнимделатностима (''СлужбенигласникРС''
бр. 88/2011 и 104/2016), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.
129/07, 83/14 - др. закон), и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008, 5/2014, 5/2016, 28/2016 и 14/2017)
Скупштина општине Велико Градиште на 18. седници одржаној 16.07.2018.године, донела је
ОДЛУКА
О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
ОПШТЕОДРЕДБЕ
Члан 1
Овомодлукомуређујусеусловииначинобављањакомуналнеделатности
димничарскеуслуге,
праваиобавезевршиоцакомунлнеделатностикојиобављадимничарскеуслугеикорисникауслуганатериторијиО
пштинеВеликоГрадиште
(удаљемтексту:
Општина),
финансирањеобављањадимничарскеуслуге,
начинобезбеђивањаконтинуитетауобављањудимничарскеуслуге,
начинпоступањаиовлашћењаорганаОпштинеуслучајупрекидауобављањудимничарскеуслуге,
надзорнадвршењемдимничарскеуслуге, каоидругапитањавезаназаобављањедимничарскеуслуге.
Члан 2
Димничарске услуге, у смислу ове одлуке, су:
- чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
- чишћење вентилационих канала и уређаја,
- контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.
Члан 3
Изразикојисеупотребљавајууовојодлуциимајуследећезначење:
- димоводниобјекат (димњак) јевертикална, приближновертикалнаилихоризонталнаконструкција (канал,
окно, шахт, цев, испустзаодводпродукатасагоревања - фасаднииспуст), којапродукте сагоревања димнегасове, уподпритискуилинадпритиску, одводиизложишногуређајауспољну средину - атмосферу,
односнообезбеђуједоводваздухаложишномуређају
(комбинованиЛАС,
ЛАФ
димњаци,
коаксијалнифасаднииспусти),
ложишниуређајједеоложишногсистемаукојемсеодвијаложење
(сагоревање)
чврстих,
гасовитихгорива, причемусепроизводитоплотаинастајупродуктисагоревања - димнигасови,

течнихили

санацијадимоводногобјектајеизвођењепотребнихрадованапостојећемдимоводном
објектукакобиониспунионеопходнеграђевинске, противпожарнеифункционално-техничке захтеве,
реконструкцијадимоводногобјектајеизвођењенакнаднихрадованапостојећем
какобисеприлагодиозахтевимаупогледучврстоћеистатичкестабилностии
променепретходнихпараметарадимоводногобјектапопутбројаприкључака,
односнонакнаднеуградњедимничарскихвратанаца, завршнихкапаисл.,

димоводномобјекту,
замене,

вентилациониканалјеусиснииодсиснихоризонтални,
односновертикалниотвор,
инсталацијаиокнокојиимасврхупринудногилиприродног
(термичкиузгон)
проветравања,
одзрачивањапростораобјекта,
вентилациониуређајјеуређајкојиомогућујепринуднострујањесвежегилиистрошеногваздуха,
односнодимаитоксичнихпродукатасагоревањакрозвентилациониканал,
резервнидимоводниобјекат
(резервнидимњак)
једимоводниобјекаткојисекористисамоу
случајуванреднихпотребаиоколностиинакогаможедасеприкључиложишниуређајначврсто гориво.
Члан 4
Димничарскеуслугећеобављатијавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни
субјект
(у
даљем
тексту:
вршилацкомуналнеделатности),
комећебити,ускладусаЗаконскимпрописима,поверенакомуналнаделатноствршењадимничарскихуслуга.

Члан 5
Корисникдимничарскеуслугејефизичкоилиправнолицекојејевласник,
односнокорисникстанаустамбенојзгради, власник, односнокорисникпородичнестамбенезградеивласник,
односно
корисникпословногпростораиобјекатаукојимасеналазедимоводниобјекти,
резервнидимоводни
објекти, ложишниуређаји, вентилациониканалииуређаји (удаљемтексту: корисникуслуге).
УСЛОВИИНАЧИНОБАВЉАЊАДИМНИЧАРСКЕУСЛУГЕ
Члан 6
Димничарскауслугаобављасеуциљуобезбеђивањаисправногфункционисањадимоводнихиложишнихобјеката
иуређаја,
вентилационихканалаиуређаја,
превентивнезаштитеживотаиимовинеод
пожара,
заштитеживотнесредине, каоиенергетскеефикасности.
Члан 7
Испитивањегаснепропустностидимњакапремаважећимстандардима,
мерењеемисијазагађујућихматеријаизложишнихуређајаистепенакорисностиложишнихуређајаукључујућиим
ерењадовољногснабдевањаложиштаваздухомзасагоревање
(4Ра-тест),
обављасеуакредитованојлабораторији.
Члан 8
Вршилац комуналне делатности мора да поседује дозволу: за сакупљање и транспорт опасног и неопасног
отпадаследећих индексних бројева: 100104 (летећи пепео од сагоревања нафте и прашина из котла),200141
(отпад од чишћења димњака), 100101 (пепео, шљака и прашина из котла, изузев прашине из котла наведене
у 100104). или да има уговор са предузеће које врши сакупљање и таранспорт отпада.
Члан 9
Вршилацкомуналнеделатностиморадапоседујеминималнутехничкуопремљеносту складу са позитивним
законским прописима и подзаконским актима.
Вршилацкомуналнеделатностиморадапоседујеодговарајућипросторзасмештајматеријала, опремеиалата.
Члан 10
Димничарскеуслугемогудаобављајузапослениодговарајућестручностииобразованогпрофила.
Члан 11
Вршилацкомуналнеделатностиморадауспоставиипримењујесистемуправљањазаштитомздрављаибезбедност
инарадуидапоступаускладусапрописимаувезизаштитеживотнесрединеиначелимаодрживогразвоја.
Члан 12
ВршилацкомуналнеделатностидоносигодишњиПрогрампословањапредузећа
којисадржи:

(удаљемтексту:

Програм),

1. обимпословаидинамикуизвршавањадимничарскихуслуга, и
2. износпотребнихсредставазареализацијуПрограма.
ПрограмдоносиВршилацкомуналнеделатностидо
узпретходнусагласностОпштинскогвећа.

1.

децембратекућегодинезанареднугодину,

Члан 13
Редовнаконтролаичишћењедимоводнихиложишнихобјекатаиуређајавршисеускладуса
уследећимвременскимразмацима:

Програмом,

1. двапутагодишњеупородичнимивишепородичнимстамбенимзградама,
2. једномутримесецауугоститељскимобјектима, пекарама, кланицама, кухињамазамасовноспремањехране,
3. једномгодишњеупословнимпросторимаиобјектимасаложишнимуређајемтоплотнеснагедо 50 кW,
4. двапутагодишњеупословнимпросторимаиобјектимасаложишнимуређајемтоплотнеснагеод 50 кW до 1
МW.

Резервнидимњациидимњаци, којисенекористестално, односнонакојинисуприкључениложишни уређаји,
контролишусеичистеједномутригодине.
Члан 14
Редовнаконтролаичишћењевентилационихканалаиуређајавршисеуследећимвременскимразмацима:
- једномутригодинезавертикалниглавни (примарни) вентилациониканалицентралнивентилациониуређај,
којијенамењенискључивозаглавни
(примарни)
каналиналазисенањеговомврху,
упородичнимивишепородичнимстамбенимзградама,
- једномутригодинезавентилациониканалиуређај (сувевентилације - ХВАЦклимавентилационисистеми)
запословнепростореиобјекте (пословниобјектитржнихцентараисл), и
свакатримесецазавентилациониканалиуређајпопутодсиснихнапа,
филтераивентилатора,
укојимасестварајузапаљивапрашинаилипаремасноће (запросторијеиобјектезамасовноприпремањехране).
Члан 15
Корисникуслугеможедазахтева, писанимпутем, дасемимопрописанередовнеконтролеизчл.13.
овеодлукеизвршиконтролаисправностидимоводнихиложишнихобјекатаиуређајаи
вентилационихканалаиуређаја, натеретподносиоцазахтева.

и

14.

Члан 16
Оутврђенимнеисправностимадимоводнихиложишнихобјекатаиуређајаивентилационихканалаиуређајакојеут
ичунаупотребљивостисигурносткаоштосуоштећења
(обрушавање,
пукотине,
растрешеностисл),
недозвољениграђевинскирадови
(зазиђивањеисл),
Вршилацкомуналнеделатностиједужандаодмахобавестикорисникауслуге, , Министарство унутрашњих
послова - сектор за ванредне ситуације - Одељење у Велико Градишту и надлежну грађевински инспекцију.
ПРАВАИОБАВЕЗЕВРШИОЦАКОМУНАЛНЕДЕЛАТНОСТИИКОРИСНИКАУСЛУГА
Члан 17
Вршилацкомуналнеделатностиједужандаобезбеди:
1. трајноинесметанообављањедимничарскихуслуга,
2. прописаниобимиквалитетдимничарскихуслуга,
3. развојиунапређењеквалитетаиврстадимничарскихуслуга.
Члан 18
Вршилацкомуналнеделатностиједужандадонесегодишњипланчишћењаиконтроледимоводнихиложишнихобј
екатаиуређајаивентилационихканалаиуређајакојијесаставнидеоПрограмапословања (удаљемтексту: План),
којиподлежуредовној контролии чишћењуод стране физичких лица.
Члан 19
Вршилацкомуналнеделатностиједужанданатранспарентанначин,
обавестивласникаопланираномтерминудоласкарадиобављањадимничарскеуслуге,
односнокорисникадимоводнихиложишнихобјекатаиуређајаивентилационихканалаиуређаја,
којиподлежуредовној контролиичишћењу.
Члан20
Вршилацкомуналнеделатностиједужан:
- дадимничарскеуслугевршинаначиниуроковимапрописанимовомодлукомиПланомизчлана 18. овеодлуке,
- даотерминувршењадимничарскихуслугаобавестикорисникауслугеускладусачланом 19. овеодлуке, и
данепосредномвршиоцудимничарскихуслугаобезбедипосебнулегитимацију,
којуједужандапокажеприпружањууслуге.
Члан 21

Вршилацкомуналнеделатностиједужандаводиевиденцију
(контролнукњигуилилист)
оизвршенимдимничарскимуслугама.Контролнакњига
(илилист)
водисезасвакидимоводнииложишниобјекатиуређајивентилациониканалиуређај, исадржи:
- улицуикућнибројобјекта,
- имеипрезимевласника, односнокорисникаобјекта, имеипрезимелицаилиназиворганакојиуправљазградом,
- бројиврстудимоводнихиложишнихобјекатаиуређајаивентилационихканалаиуређаја,
- описобављенедимничарскеуслуге, датумипотписнепосредногвршиоцадимничарскеуслуге, и
- потпислицаизалинеје 2. овогстава, каопотврдуоизвршенимдимничарскимуслугама.
Члан 22
Узконтролнукњигуилилист,
Вршилацкомуналнеделатностиједужандаводиевиденцијудимоводнихиложишнихобјеката
иуређајаивентилационихканалаиуређајакојисеобавезноконтролишуичисте, акојасадржи:
- улицу и кућни број објекта,
- име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица или назив органа који управља
зградом,
- основне податке о димоводном објекту (тип, врсту, материјал, димензије и сл) и ложишног уређаја (тип,
врсту горива, снагу и сл), односно о вентилационим каналима и уређајима (тип, врсту, материјал, димензије
и сл), који се чисте, односно контролишу,
- напомене о стању димоводних објеката, ложишних уређаја и вентилационих канала и уређаја, ванредним
догађајима и сл,
- датум увођења у евиденцију, и
- датуме чишћења и контроле.
Члан 23
Вршилацкомуналнеделатностиморачуватиподаткеодимоводнимиложишнимобјектимаиуређајимаивентилац
ионимканалимаиуређајима, каоиообављенимуслугаманапрописанначин.
Члан 24
Корисникуслугадужанје:
1.
даомогућиулазупросторијеинесметанприлаздимоводнимиложишнимобјектимаиуређајимаи
вентилационимканалимаиуређајима,
2. даомогућичишћењедимоводнихиложишнихобјекатаиуређајаивентилационихканалаиуређаја,
3. даомогућиспаљивањечађиудимоводнимобјектимаиуређајимаједномгодишњепо престанкугрејнесезоне,
аједноммесечноспаљивањенаслагамастиичађинадимоводнимобјектимаизнадскара,
4. даомогућиконтролудимоводнихиложишнихобјекатаиуређајаивентилационихканалаиуређаја, и
5. даплаћаценузапруженедимничарскеуслуге.
ФИНАНСИРАЊЕОБАВЉАЊАДИМНИЧАРСКИХУСЛУГА
Члан 25
Средствазаобављањедимничарскихуслугаобезбеђујусеиз:
-буџета Општине Велико Градиште,
- приходаодпружањадимничарскихуслуга,
- наменскихсредставадругихнивоавласти, и
- другихизвора, ускладусаЗаконом.
Члан 26
ЦенедимничарскихуслугаутврђујусеЦеновником, умесечномизносу.
Ценовникизстава 1. овогчланадоноси Вршилац комуналне делатности, накоједајесагласностОпштинсковеће.

НАЧИНОБЕЗБЕЂИВАЊАКОНТИНУИТЕТАУОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХУСЛУГА
Члан 27
ВршилацкомуналнеделатностиједужандасвојрадипословањеорганизујетакодакрозреализацијуПрограмаизчл
ана 12. овеодлуке, обезбедиодговарајућиобим, врстуиквалитетдимничарскихуслуга.
Члан 28
Акодођедопоремећајаилипрекидаурадууследванреднеситуације,илидругихразлогакојинисумоглидасепредви
де,
односноспрече,
Вршилацкомуналнеделатностијеобавезандаодмахпредузмемеренаотклањањуузрокапоремећајаодноснопреки
да, ито:
1. Радноангажујесвојезапослененаотклањањуузрокапоремећаја, односноразлогазбогкојихједошлодопрекида,
каоидаангажујетрећалицазаобављањедимничарскихуслуга,
2. ПредузмемерекојеутврденадлежниорганиОпштине.
КадаВршилацкомуналнеделатностинепредузмемереизстава
1.
овогчлана,
Општинсковећеможедаангажуједругоправнолицеилипредузетниканатеретизабраногвршиоцакомуналнедела
тности.
Члан 29
Услучајупоремећајаилипрекидауобављањудимничарскихуслуга,
каоиуслучајуштрајказапосленихкодВршиоцакомуналнеделатности,
ОпштинсковећепредузимаоперативнеидругемерекојимаћесеобезбедитиусловизанесметанрадипословањеПре
дузећаиобављањедимничарскихуслугаускладусаЗакономиовомодлуком.
НАЧИНПОСТУПАЊАИОВЛАШЋЕЊАОРГАНАОПШТИНЕУ
СЛУЧАЈУПРЕКИДАУОБАВЉАЊУДИМНИЧАРСКИХУСЛУГА
Члан 30
Вршилацкомуналнеделатностиједужанда,
услучајупоремећајаилипрекидауобављањудимничарскихуслуганасталогуследванреднеситуацијеилидругихр
азлогакојинисумоглидасепредвидеилиспрече,
поредпредузетихмераизчлана
28.
овеодлукеобавестинадлежниоргануправеОпштинеВеликоГрадиштеоразлозимапоремећајаилипрекида,
каоиопредузетиммерама.
Члан 31
КадОпштинскауправапримиобавештењеизчлана
дужнаједабезодлагањаобавестиОпштинсковећеи:

30.

овеодлуке,

1. одредиредпрвенстваиначинобављањадимничарскихуслуга,
2. предузмемерезаотклањањенасталихпоследицаидругепотребнемере, и
3.
утврдиразлогеиевентуалнуодговорностзапоремећај,
каоиодговорностзаучињенуштету.

односнопрекидуобављањудимничарскихуслуга,

МЕРЕЗАБРАНЕ
Члан 32
Надимоводнимобјектимаивентилационимканалиманиједозвољено:
1. ИзвођењеграђевинскихидругихрадовабезодговарајућегактанадлежнеуправеОпштинеВеликоГрадиште,
2. Постављањеинсталацијаи другихинфраструктурнихобјекатаиуређајаи,
3.Коришћење супротно намени
НАДЗОР

Члан 33
НадзорнадспровођењемовеодлукевршинадлежниорганопштинскеуправеОпштинеВеликоГрадиште.
Члан 34
Пословеинспекцијскогнадзоранадприменомовеодлуке, обављакомуналниинспектор.
Запрекршајепрописанеовомодлукомкомуналниинспекторовлашћенједаподнесезахтевзапокретањепрекршајн
огпоступкаииздапрекршајниналог.
КАЗНЕНЕОДРЕДБЕ
Члан 35
Новчаномказномод 100.000,00 динараказнићесезапрекршај
Вршилацкомуналнеделатностиако:
1. недонесегодишњиПрогрампословања (члан 12),
2. неконтролишеинечистидимоводнеиложишнеобјектеиуређајеупрописанимвременскимразмацима
13),
3. неврширедовнуконтролуичишћењевентилационихканалаиуређајаупрописанимвременским
(члан 14),

(члан

размацима

4.
назахтевкорисникауслугенеизвршиконтролуисправностидимоводнихиложишнихобјекатаиуређајаинепоступ
иускладусачланом 15. овеодлуке,
5. непоступиускладусачланом 16. овеодлуке,
6. недонесегодишњиПлан (члан 18),
7. необавештавакорисникеуслугеовременуобављањадимничарскеуслугенаначинизчлана 19. овеодлуке,
8. неводиевиденцијуускладусачл. 21. и 22. овеодлуке,
9. нечуваподаткеускладусачланом 23. овеодлуке,
10.
непредузмемеренаотклањањуузрокапоремећаја,
(члан28. став. 1),

односнопрекидауобављањудимничарскихуслуга

11.
необавештаваОпштинскууправуоразлозимапоремећајаилипрекидауобављањудимничарскихуслуга,
каоиопредузетиммерама (члан 30).
Запрекршајизстава
динара.

1.

овогчланаказнићесеиодговорнолицеуправномлицуновчаномказномод

15.000,00

Члан 36
Новчаномказномод 50.000,00 динараказнићесезапрекршајкорисникуслуге
правнолицеакодимоводнеиложишнеобјектеиуређајеивентилационеканалеиуређаје,
користисупротнонамени, наначинкојиугрожавабезбедностграђанаиствараопасностодпожара.
Запрекршајизстава 1. овогчланаказнићесепредузетникновчаномказномод 20.000,00 динара .
Запрекршајизстава
1.
овогчланаказнићесеодговорнолицеуправномлицуновчаномказномод
динараифизичколиценовчаномказномод 10.000,00 динара.

15.000,00

Члан 37
Новчаномказномуизносуод
30.000,00
динараказнићесезапрекршајкорисникуслугеправнолицеаконеомогућиконтролуичишћењедимоводнихиложи
шнихобјекатаиуређаја,
вентилационихканалаиуређајаиспаљивањечађиуутврђенимвременскимразмацима
(члан 24)
Запрекршајизстава 1. овогчланаказнићесеодговорнолицеуправномлицуновчаномказномуизносуод 15.000,00
динара.

Запрекршајизстава 1. овогчланаказнићесепредузетникновчаномказномуизносуод 20.000,00 динара.
Запрекршајизстава 1. овогчланаказнићесефизичколиценовчаномказномуизносуод 10.000,00 динара.
ПРЕЛАЗНЕИЗАВРШНЕОДРЕДБЕ
Члан 38
Оваодлукаступанаснагуосмогданаодданаобјављивањау
акојаћесепримењиватиод 1. јанура 2019.године.
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