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  На основу члана 4. став 3. и 13. став 1. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 4. став 1. 

Закона о прекршајима („Службени гласник РС“ број 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука УС) 

и члана 54. став 1. тачка 7) Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 

6/19), Скупштина града Чачка, на седници одржаној  ________________ 

2020.године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ДИМНИЧАРСКЕ 

УСЛУГЕ 
  

 

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                                    Члан 1. 

 

 Овом одлуком одређују се услови и начин обављања комуналне 

делатности димничарске услуге на територији града Чачка, права и обавезе вршиоца 

комуналне делатности и корисника комуналне услуге, обим и квалитет комуналних 

услуга, финансирање, начин вршења надзора над обављањем комуналне делатности 

димничарске услуге и друга питања која су од значаја за обављање делатности. 

  

 Члан 2. 

 

                       Комунална делатност димничарске услуге обухвата чишћење и контролу 

димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја, вађење 

и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених 

димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и 

утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене 

послове обављају лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је 

уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника, као и 

законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије. 

 

                       Члан 3. 

 

  Изрази који се употребљавају у овој одлуци имају следеће значење: 

                       1)димоводни објекат (димњак) је вертикална, приближно вертикална или 

хоризонтална конструкција (канал, окно, шахт, цев, испуст за одвод продуката 

сагоревања - фасадни испуст), која продукте сагоревања - димне гасове, у потпритиску 

или натпритиску, одводи из ложишног уређаја у спољну средину - атмосферу, односно 

обезбеђује довод ваздуха ложишном уређају; 

                       2)ложишни уређај је део ложишног система у којем се одвија ложење 

(сагоревање) чврстих, течних или гасовитих горива, при чему се производи топлота и 

настају продукти сагоревања - димни гасови; 
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                     3)вентилациони канал је усисни и одсисни хоризонтални односно 

вертикални отвор, инсталација и окно који има сврху принудног или природног 

(термички узгон) проветравања или одзрачивања простора објекта; 

                     4)вентилациони уређај је уређај који омогућује принудно струјање свежег 

или истрошеног ваздуха, односно дима и токсичних продуката сагоревања кроз 

вентилациони канал; 

                     5)резервни димоводни отвор (резервни димњак) је димоводни објекат који 

се користи само у случају ванредних потреба и на кога може да се прикључи ложишни 

уређај на чврсто гориво. 

                                                               

II. НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
 

                                                                   Члан 4. 

 

   Комуналну делатност димничарске услуге на територији града Чачка 

обавља јавно предузеће чији је оснивач град Чачак и које испуњава прописане услове 

за обављање ове делатности (у даљем тексту: Предузеће). 

   Корисник димничарске услуге је стамбена заједница за стамбене и 

стамбено пословне зграде, односно физичко или правно лице које је власник, односно 

корисник стана у стамбеној или стамбено пословној згради, власник, односно 

корисник породичне стамбене зграде или власник, односно корисник пословног 

простора и објеката у којима се налазе димоводни објекти, резервни димоводни 

објекти, ложишни уређаји, вентилациони канали и уређаји (у даљем тексту: корисник 

услуге). 

 

                                                                  Члан 5. 

 

 Димничарске услуге обављају се у циљу обезбеђивања исправног 

функционисања димоводних и ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала и 

уређаја, превентивне заштите живота и имовине од пожара, заштите животне средине, 

као и енергетске ефикасности. 

             Предузеће пружа димничарске услуге на основу закљученог писаног 

уговора са корисником о редовном одржавању димоводних и ложишних објеката и 

уређаја или вентилационих канала и уређаја или на основу позива корисника и 

уговорног односа насталог започињањем коришћења комуналне услуге. 

 Уговор који Предузеће закључује са корисником услуге, поред 

неопходних елемената, садржи сагласност корисника услуге за образовање евиденције 

о извршеним услугама и подацима о личности корисника. 

 

                                                                  Члан 6. 

  

                       Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих 

канала и уређаја врши се једном годишње.  

                       Резервни димњаци и димњаци који се не користе стално, односно на који 

нису прикључени ложишни уређаји, контролишу се и чисте једном у три године.  
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                       Корисник је дужан да обезбеди своје присуство и омогући несметано 

вршење услуге.  

                                                         

                                                                  Члан 7. 

  

                      Корисник услуге може да захтева писаним путем да се, мимо прописане 

редовне контроле, изврши контрола исправности димоводних и ложишних објеката и  

уређаја и вентилационих канала и уређаја, као и евентуално чишћење, вађење и 

спаљивање чађи у овим објектима и уређајима, на терет подносиоца захтева.  

 

                                                                  Члан 8. 

  

                      Корисник је дужан да обавести Предузеће најкасније 30 дана пре 

привременог престанка коришћења услуга, као и да наведе период у коме неће 

користити услуге Предузећа.  

 

                                                      Члан 9.  

 

           О утврђеним неисправностима димоводних и ложишних објеката и 

уређаја и вентилационих канала и уређаја које утичу на употребљивост и сигурност, 

као што су оштећења (обрушавање, пукотине, растрешеност и сл.), недозвољени 

грађевински радови (зазиђивање и сл.), Предузеће је дужно да одмах обавести 

корисника услуге, Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације 

- Одељење у Чачку и надлежну грађевинску инспекцију.  

 

III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА УСЛУГА  

 

                                                                   Члан 10.  

 

                    Предузеће је дужно да обезбеди:  

                    1. трајно и несметано обављање димничарских услуга,  

                    2. прописани обим и квалитет димничарских услуга,  

                    3. развој и унапређење квалитета и врста димничарских услуга.  

 

                                                                   Члан 11.  

 

                    Предузеће је дужно:  

- да димничарске услуге врши на начин и у роковима прописаним овом 

одлуком,  

- да о термину вршења димничарских услуга обавести корисника услуге,  

- да непосредном вршиоцу димничарских услуга обезбеди посебну 

легитимацију, коју је дужан да покаже при пружању услуге.  

         Изглед и садржину легитимације из става 1. алинеја 3. овог члана 

прописује Надзорни одбор Предузећа, на предлог директора Предузећа.  
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                                                                   Члан 12. 

  

                   Предузеће је дужно да води евиденцију (контролну књигу или лист) о 

извршеним димничарским услугама.                    

                  Контролна књига (или лист) води се за сваки димоводни и ложишни објекат 

и уређај и вентилациони канал и уређај и садржи: 

- улицу и кућни број објекта,  

- име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица 

или назив органа који управља зградом,  

- број и врсту димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих 

канала и уређаја,  

- опис обављене димничарске услуге, датум и потпис непосредног вршиоца 

димничарске услуге и  

- потпис лица из алинеје 2. овог става, као потврду о извршеним 

димничарским услугама и сагласност корисника услуге за образовање евиденције о 

извршеним услугама и подацима о личности корисника.  

 

                                                                   Члан 13.  

 

                        Предузеће је дужно да чува податке о обављеним услугама на прописан 

начин, у складу са одредбама закона којима је регулисано обављање комуналне 

делатности и заштита података о личности.  

                       Податке из става 1. овог члана, Предузеће је дужно да чува и у 

електронском облику.  

 

                                                                   Члан 14. 

  

 

                        Корисник услуга дужан је:  

                        1. да омогући улаз у просторије и несметан прилаз димоводним и 

ложишним објектима и уређајима и вентилационим каналима и уређајима,  

                        2. да омогући чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја и 

вентилационих канала и уређаја,  

                        3. да омогући контролу димоводних и ложишних објеката и уређаја и 

вентилационих канала и уређаја и  

                        4. да плати цену за пружене димничарске услуге.  

 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА  
 

                                                         Члан 15. 

  

          Средства за обављање димничарских услуга обезбеђују се из:  

          1) прихода од пружања димничарских услуга,  

                     2) прихода буџета града,                         

                     3) наменских средстава других нивоа власти, 

                     4) других извора у складу са законом.  
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                                                         Члан 16. 

  

          Цене димничарских услуга утврђују се Ценовником.  

                      Цену комуналне услуге одређује Надзорни одбор Предузећа, на основу 

елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних законом којим је уређен  

начин обављања комуналних делатности, уз сагласност Скупштине града Чачка.           

                                            

V.ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 
                                                        Члан 17. 

  

            Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да обезбеди 

одговарајући обим, врсту и квалитет димничарских услуга.  

 

                                                        Члан 18. 

  

                        Предузеће је дужно да у средствима јавног информисања или на други 

погодан начин обавести кориснике комуналне услуге о планираним или очекиваним 

сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у обављању комуналне 

делатности димничарске услуге, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у 

обављању делатности.  

 

                                                        Члан 19.  

 

            Ако дође до поремећаја или прекида у раду Предузећа услед ванредне 

ситуације или других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече, 

Предузеће је обавезно да одмах предузме мере на отклањању узрока поремећаја 

односно прекида, и то:  

           1. радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању узрока 

поремећаја, односно разлога због којих је дошло до прекида, као и да ангажује трећа 

лица за обављање димничарских услуга,  

           2. предузме мере које утврде надлежни органи града.  

  

   Члан 20. 

  

                     У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или 

прекида у обављању комуналне делатности димничарске услуге, Предузеће је дужно 

да одмах о томе обавести Градско веће града Чачка и да истовремено предузме мере за 

отклањање поремећаја. 

                     Уколико Предузеће не предузме мере за отклањање поремећаја у року који 

одреди Градско веће, Градско веће ће предузети мере за хитну заштиту комуналних 

објеката и друге имовине која је угрожена на терет Предузећа.          

                     По пријему обавештења о непланираном прекиду обављања делатности, 

односно по утврђивању поремећаја или прекида у обављању ове делатности, Градско 

веће је дужно да предузме следеће мере:                                    
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                     1)одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код 

којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и 

физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета; 

                     2)предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине 

која је угрожена; 

                     3)утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид 

вршења делатности и учињену штету. 

  

VI. ИЗЈАШЊAВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

 Члан 21. 

 

                        Предузеће је дужно да обезбеди корисницима услуга законом прописане 

услове који омогућавају брз и ефикасан контакт са Предузећем у вези квалитета и 

коришћења услуга.    

                        Корисници услуга обављања делатности вршења димничарских услуга 

могу континуирано у току године достављати питања, примедбе и предлоге 

Предузећу, преко интернет странице Предузећа. 

 Предузеће је дужно да на достављена питања, примедбе и предлоге 

одговори у року од осам дана. 

 

                                                                  Члан 22. 

 

 Предузеће је дужно да једном годишње у децембру месецу спроведе 

поступак изјашњавања корисника услуга о квалитету пружања димничарских услуга у 

трајању од 30 дана и да извештај о резултатима изјашњавања достави органу градске 

управе надлежном за комуналне послове у року од 15 дана од окончаног изјашњавања. 

                       Орган градске управе надлежан за комуналне послове са достављеним 

извештајем о резултатима изјашњавања поступиће на начин прописан законом којим је 

регулисано обављање комуналних делатности. 

 

VII. МЕРЕ ЗАБРАНЕ  

 

   Члан 23. 

 

                     Забрањено је:  

                      1. на димоводним и ложишним објектима и уређајима, вентилационим 

каналима и уређајима, као и на резервном димоводном отвору постављање 

инсталација других инфраструктурних објеката и уређаја и  

                     2. коришћење димоводних и ложишних објеката и уређаја, вентилационих 

канала и уређаја или резервног димоводног отвора супротно њиховој намени.  
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VIII. НАДЗОР 
 

                                                                  Члан 24. 

 

                        Инспекцијски надзор над спровођењем одредби ове одлуке врши 

комунална инспекција.                   

                       Комунално-полицијске и друге послове на одржавању комуналног реда 

уређеног овом одлуком и контролу примене одлуке врши комунална милиција. 

 

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 Члан 25. 

 

                       Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице - вршилац услуге, ако:    

              1)на захтев корисника услуге не изврши контролу исправности 

димоводних и ложишних објеката и уређаја или вентилационих канала и уређаја, или 

не изврши чишћење, вађење и спаљивање чађи у овим објектима и уређајима (члан 

7.Одлуке); 

                       2)не поступи на начин прописан ставом 1. алинеја 1, 2. и 3. члана 11. 

Одлуке;  

            3)не води евиденцију у складу са чланом 12. ове одлуке;  

            4)не чува евиденцију о извршеним услугама на прописан начин (члан 13. 

Одлуке); 

            5)не предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида у 

обављању димничарских услуга (члан 19. Одлуке); 

            6)не обавести Градско веће о наступања непланираних или неочекиваних 

поремећаја или прекида у обављању комуналне делатности (члан 20. став 1. Одлуке); 

                        7)не одговори на достављена питања, примедбе и предлоге у прописаном 

року (члан 21. став 3. Одлуке); 

  8)не спроведе поступак изјашњавања корисника услуга на прописан 

начин или не достави извештај о резултатима изјашњавања надлежном органу у 

прописаном року (члан 22. став 1.Одлуке); 

 9)не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу 

одредби ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу 

од 10.000,00 динара одговорно лице у правном лицу. 

                       За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални 

милиционер, издаје прекршајни налог у складу са законом. 

 

 Члан 26. 

 

 Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако:          

                       1)поступи супротно члану 14. став 1. тачка 1), 2) и 3) Одлуке; 

                       2)поступи супротно забрани прописаној чланом 23. Одлуке;            
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                     3)не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу 

одредби ове одлуке.                 

                     За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 

10.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.                      

                       За прекршај из става 1. тачка 1) и 2)овог члана казниће се новчаном 

казном у износу од 30.000 динара предузетник.                  

                       За прекршај из става 1. тачка 1) и 2) овог члана казниће се новчаном 

казном у износу од 10.000,00 динара физичко лице. 

 За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални 

милиционер, издаје прекршајни налог у складу са законом. 

  

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

                                                                 Члан 27. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Чачка“, а примењиваће се од дана издавања решења 

министра надлежног за комуналне делатности да јавно предузеће испуњава услове за 

обављање комуналне делатности димничарске услуге. 

 

 

                                            СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

                                            Број:_______________________ 

                                             ___________________________ 

 

 

 

                     П Р Е Д С Е Д Н И К 

           СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

                   Игор Трифуновић 
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OEPA3JIOXETbE

Ilpanuu ocuoB 3a AoHolrrerre O4ryxe o o6anmarLy KoMyHanHe AenarHocrr4
AI4MHI'IqapcKe ycJryre je vnau 4. clae 3. u t3. crae 1. 3axona o KoMyHanHVM AenarHocrr4Ma
(,,Cn;zx6enu rrIacHI4K PC" 6poj 88/11, t04ll6 u95ll8) rojznra je nporrr4caHo Aa cKyrrrrrrr4Ha
je4uruqe JIoKaJIHe caMoynpaBe ypelyje y cKnary ca 3aKoHoM Harrr.rH H ycnoBe o6anrsarra
KoMyHanHI4x AeJIarHocrI4, rlpaBa z o6anese KopvcHr,rKa KoMyHanHr/rx ycnyra, olutvt u
KBaJII'ITer KoMyHaJIHI,rx ycnyta, Haqr4H Bprrrelba KoHTpone ropuurherravHarrrate KoMyHanHe
ycnyre, HaqI,IH Bplrlerba HaA3opa na4 o6anrarbeM KoMyHanHr.rx AenarHocrr4 Lr Apyro.
9lanou 2. crae 3. raqxa 13) 3arona o KoMyHanHr,rM AenarHocrrzMa rporvcaHo je 4a cy
.U.IMHI'IqapcKe ycJryre KoMyHanHa AenaTHocT, a TIJIaHoM 3. crae 1. raqlca 13) ucror 3aKoHa
lponucaHo je xoje [ocJIoBe o6yxnarajy Ar4MHruapcxe ycnyre. r{nanovr 4. cras 1. 3ar<osa o
uper<pruajzua (,,Cnyx6enu macrrzr PC" 6poj 65113, 13116 v 9g116 - o4nyrca yC)
rporll4caHo je 4a ce npexpruajra Mory rporvtctrBarv oAn).KoM cKyrrrrrrr.rge lpaIa.Y crna4y ca HaBe,4enrau, O4nyKoM o o6anramy KoMyHanHe AeJrarHocrr.r
AI4MHI'IqapcKe ycnyre upouucyjy ce ycnoBl4 v Ha-rrvrr o6anrarra KoMyHanHe AeJrarHocrr.r
II{MHI4qapcKe ycJryre Ha reprlTopuju rpaga rlauma, ilpaBa l-r o6aeese Bprrrvoqa KoMyHanHe
AeJIarHocrI'I I'I KopI4cHI{Ka KoMyHanHe ycnyre, Sunaucuparbe AeJrarHocrrr, Haqr4:u Bprxerba
HaA3opa na4 o6ar$ar5eM nenarHocrkr kr lpyta rrvrrarua roja cy o4 snauaja ga o6aeJBarbe
AeIaTHOCTLI.

Ha reputopujvrpaaar{auxa, Ao ca1a, AuMHHqapcKa AenarHocr Huje o6as6aHa
Kao KoMyHULIIHa AeJrarHocr. Mefyrurra, perryz6nuuxr4 KoMyHanHr4 r,rHcrreKTop je sauzcHr4KoM
0['06-06.2017.r. HaJIoxI4o rpaAy gaury la o6es6elra o6aeJbarbe oBe KoMyHaJrHe AenarHocrr4y cKnaAy ca 3aKoHoM, ro jecr Aa AoHece oAnyKy rojorvr he rpouzcarvr Haq:urg_ r4 ycnoBe
o6an:rarra AenarHocrtt Lt Aa oApeAr4 Bprrrlroqa AenarHocrz. Peuy6rurqKrr r4Hcrrerrop je u
rpLrnr4KoM froHoBJbeHr4x raucnexqujcxux HaA3opa y jyny 201g.r, aBfycry 20lg1 kr
24.0I-2020'r. rIoHoBLIo onaj Hanor u 31.01 .2O2Ol rrAao peurerbe xojr.rur je naroxuo rpaAyrlaury Aa, y poKy oA rrrecr Mecerlra oA 4aHa npzjeMa petrrema, AoHece oAnyKy nojo*
npourzcyje Ha9I4H o6asJsalba KoMyHanHe AenarHocru Ar.rMHr4trapcKe ycnyre u rlpa;1a kr
o6asese Bprrruoqa AenarHocra v Kopr4cHr4Ka ycnyra.

Ha ocHoBy HaBeAeHor, fpa4cra yrpaBa 3a yp6aurzsau lpaAa rla.rxa je
Ilpl{flpeMl4na HaIIpr oAnyKe rojou ce npom{cyje uauun 14 ycnoBrr o6anrama ,4eJrarHocrr.r, a
rojovr HIaje o4peleu npmunau AenarHocrr{, eeh caN,ro Aa he AenarHocr o6asmarujarno
upe4ysehe (uocrojehe r4Jrr4 HoBoocnonano) wqu je ocHrzBarr rpa4 rlavax z xoje ,".ry*uru
lponr4caHe ycnoBe sa o 6ae JrarLe Ae JrarHo crrr.

Pa4nz rercr O4nyxe o6janmeH je 31.01 .2020.r. Ha krHrepHer crpaHr.rrl:z rpa1a
9aura, ca rIo3LIBoM 3aI{HTepecoBaHr4M rpatlauuwa Aa [pr4MeA6e, npe4nore rrlcyrecrzje na
onaj rer<cr Mory AocraBurkr y poKy oa 15 Aa:aa. Y naneAenoM poKy lruje 6rro AocraBJbeHlrx
upznae46z, rrpeAnora utm cyrecruja.

ABEY rlaury, 20.02.2020.r.

.npaBHrrK
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