На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени Гласник Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014), члана 35. став 2. и
члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013), члана 16.
став 1. тачка 16. и члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“
број 2/2014 – пречишћен текст) и члана 2. став 1. тачка 13. Одлуке о комуналним делатностима
(„Службени лист општине Бечеј“ број 11/2014), Скупштина општине Бечеј je, на XXX седници,
одржаној дана 24.11.2014. године, донела

ОДЛУКУ О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности - димничарске
услуге, права и обавезе привредног субјекта које обавља димничарске услуге и корисника услуга на
територији општине Бечеј, прикупљање и чување података, финансирање обављања димничарске
услуге, начин поступања и овлашћења органа општине у случају прекида у обављању димничарских
услуга, мере забране, надзор над вршењем димничарске услуге, као и друга питања везана за
обављање димничарске услуге.
Члан 2.
Димничарске услуге, у смислу ове одлуке, су:
1. чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
2. чишћење вентилационих канала и уређаја,
3. контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја,
4. вађење, спаљивање, стругање чађи и масних наслага у димоводним и инсталационим објектима и
уређајима као и чишћење вентилационих канала и уређаја и
5. хемијско чишћење котлова за централно грејање који користе течне, чврсте и гасовите енергенте
као што су котлови у зградама у заједничкој својини и котлови у приватној својини.
Члан 3.
Изрази који се употребљавају у овој одлуци имају следеће значење:
1. димоводни и ложишни објекти и уређаји су: димњаци, димоводне цеви (цилиндри, шунддимњаци, димњаци са каналима и ложиштима за централно и индивидуално грејање), димњаци и
ложишта индустријских и занатских постројења и њима слични објекти и уређаји,
2. вентилациони канал је усисни и одсисни хоризонтални, односно вертикални отвор, инсталација и
окно који има сврху принудног или природног (термички узгон) проветравања, одзрачивања и
одимљавања простора објекта,
3. вентилациони уређај је уређај који омогућује принудно струјање свежег или истрошеног ваздуха,
односно дима и токсичних продуката сагоревања кроз вентилациони канал,
4. резервни димоводни објекат (резервни димњак) је димоводни објекат који се користи само у
случају ванредних потреба и околности и на кога може да се прикључи ложишни уређај на чврсто
гориво.
Члан 4.
Димничарске услуге обавља привредно друштво, предузетник или други привредни субјект (у
даљем тексту: Привредни субјект) коме су ти послови поверени Уговором о поверавању комуналне
делатности у складу са одлуком о начину обављања комуналне делатности.
Члан 5.
Корисник димничарске услуге је физичко или правно лице које је власник, односно корисник
стана у стамбеној згради, власник, односно корисник породичне стамбене зграде и 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).

II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
Члан 6.
Димничарска услуга обавља 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.

Члан 7.
Привредни субјект мора бити регистрован за обављање димничарских услуга по важећим
законима.
Привредни субјект је дужан да поседује минимално потребну техничку опремљеност,
одговарајуће дозволе за обављање димничарске делатности и простор за смештај материјала,
опреме и алата за обављање димничарских услуга.
Члан 8.
Димничарске услуге обављају запослени који су савладали основну обуку, проверу знања и
практичну проверу знања за заштиту од пожара.

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И КОРИСНИКА УСЛУГА
Члан 9.
Привредни субјект је дужан 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 10.
Привредни субјект је дужан да донесе годишњи План чишћења и контроле димоводних и
ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја који подлежу редовној контроли и
чишћењу (у даљем тексту: План) најкасније до 1. марта за текућу годину.
На План из става 1. овог члана сагласност даје Општинско веће општине Бечеј.
Члан 11.
Редовна контрола и чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја врши се у складу са
Планом, у следећим временским размацима:
1. два пута годишње у породичним стамбеним зградама и стамбеним зградама за колективно
становање,
2. једном у три месеца у угоститељским објектима, пекарама, кухињама за услужно спремање хране,
3. једном годишње у пословним просторима и објектима са ложишним уређајем топлотне снаге до 50
кW,
4. два пута годишње у пословним просторима и објектима са ложишним уређајем топлотне снаге од
50 кW до 1 МW.
Резервни димњаци и димњаци, који се не користе стално, контролишу се и чисте једном у три
године.
Резервни димњаци и димњаци на који нису прикључени ложишни уређаји, контролишу се и
чисте једном у десет година.
Спаљивање и стругање чађи у димоводним објектима и уређајима врши се на захтев странке,
по потреби.
Спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима не сме се вршити за време жетве,
великих врућина и јаког ветра.
Члан 12.

Редовна контрола и чишћење вентилационих канала и уређаја врши се у складу са Планом, у
следећим временским размацима:
1. једном у три године за вертикални главни (примарни) вентилациони канал и централни
вентилациони уређај, који је намењен искључиво за главни (примарни) канал и налази се на
његовом врху, у породичним и стамбеним зградама за колективно становање,
2. једном у три године за вентилациони канал и уређај (суве вентилације - HVAC клима
вентилациони системи) за пословне просторе и објекте (пословни објекти тржних центара и сл.) и
3. свака три месеца за вентилациони канал и уређај попут одсисних напа, филтера и вентилатора, у
којима се стварају запаљива прашина или паре масноће (за просторије и објекте за услужно
припремање хране).
Члан 13.
Привредни субјект је дужан да корисника услуге о планираном термину редовне контроле и
чишћења објеката и уређаја у смислу ове одлуке на транспарентан начин обавести писаним путем
или да са корисником услуге путем средстава комуникације (телефон, електронска пошта и слично)
договори термин доласка.
Члан 14.
Корисник услуге може да захтева, писаним путем, да се мимо прописане редовне контроле из
чл. 11. и 12. ове Одлуке изврши контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја, на терет подносиоца захтева.
Члан 15.
Привредни субјект коме је поверено обављање димничарских услуга дужан је да о свим
неисправностима на димоводним и ложишним објектима и уређајима, које констатује при вршењу
обавезних димничарских услуга, писмено обавести кориснике тих објеката и уређаја, као и
организациону јединицу Општинске управе надлежну за комуналне послове.
Организациона јединица Општинске управе надлежна за комуналне послове ће путем
комуналног инспектора наложити решењем корисницима стамбеног, пословног или другог објекта да
у одређеном року отклоне утврђене недостатке на димоводним и ложишним објектима и уређајима
од којих прети опасност од пожара.
Уколико корисник у датом року не отклони утврђени недостатак, комунални инспектор ће
решењем забранити коришћење неисправног димоводног и ложишног објекта и уређаја.
Члан 16.
Као недостаци димоводних објеката који узрокују неисправност сматраће се нарочито:
1. ако димњак није израђен по прописима о пројектовању и извођењу за димњаке,
2. ако дебљина зидова димњака не износи најмање 12цм, а код пролазних 20цм, с тим да је опека
постављена по ширини,
3. ако спојнице димњака нису са свих страна потпуно затворене продужним малтером или ако са
спољне стране нису фуговане односно омалтерисане,
4. ако је димњак саграђен од ситних парчади опеке или другог материјала, као и од грађевинског
материјала неотпорног на утицај повишене температуре, до које може доћи у димњаку услед његове
употребе,
5. ако не постоји двострука горња и доња врата од несагоривог материјала у циљу омогућавања
нормалног вршења димничарских услуга или од бетона, која треба поставити на најдоњем делу
димњака као и на тавану, с тим да најмање одстојање од плафона и крова износи 80цм и
6. ако димњак изграђен од опеке није удаљен од дрвених плафонских, међуспратних и кровних
конструкција као и од других запаљивих конструкција или предмета на најмање 20цм, а код лимених
димњака најмање на 50цм при чему се метална облога око лимених димњака не сматра средством
изолације. При томе лимена димоводна цев мора бити изведена испод ивице најнижег дела крова за
1м, осигурана против варничења и пада.
Код димњака индустријских, занатских и других постројења уколико се налазе у склопу
стамбених и других објеката сматра се недостатком и ако у интересу заштите суседних објеката не
надвисују суседне објекте (рачунајући од најнижег дела крова) са најмање 5м у полупречнику од
50м рачунајући од димњака, с тим да овакви димњаци морају бити обезбеђени заштитном мрежом
за хватање и разбијање варница.

Члан 17.
Као недостаци ложишних објеката и уређаја који узрокују неисправност сматраће се
нарочито:
1. ако су изграђени или постављени тако да могу изазвати пожар или експлозију,
2. ако нису изоловани од преноса топлоте на под или на конструкцију изграђену од запаљивог
материјала или се налазе у близини запаљивих предмета,
3. ако се у објекту у којем се користи течно гориво, не испуњавају технички услови прописани од
стране произвођача у погледу сигурности од пожара или експлозије,
4. ако се димњак и димоводне цеви користе за одвод димоводних гасова који потичу од чврстог
горива користе и за одвод димних гасова који потичу од коришћења течних горива у ложишним
објектима и
5. ако се димњак и димоводне цеви користе за одвод димних гасова (бутан, пропан, метан и сл.) у
својству вентилације.
Члан 18.
Привредни субјект је дужан:
1. да димничарске услуге врши на начин и у роковима прописаним овом одлуком и Планом из члана
10. ове Одлуке,
2. да о термину вршења димничарских услуга обавести корисника услуге у складу са чланом 13. ове
Одлуке и
3. да својим запосленима који су непосредни извршиоци димничарске услуге обезбеди службену
легитимацију минималне димензије 70x100мм, која садржи образац са насловном страном на којој су
лични подаци запосленог (фотографија, име и презиме, стручни степен димничара, потпис), подаци
о димничарском реону (општина, град и слично), основни подаци о овлашћеној димничарској
организацији (назив, седиште и слично) као и печат и потпис одговорног лица које је оверава, рок
важења и број службене легитимације.
Ималац службене легитимације је дужан да за време обављања димничарске делатности исту
носи и покаже, увек при улазу у објекат у којем се налази димоводни и ложишних објекат и уређај и
вентилациони канал и уређај и ако се то од њега захтева.

IV ПРИКУПЉАЊЕ И ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА
Члан 19.
Привредни субјект је дужан да води евиденцију димоводних и ложишних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја и о извршеним димничарским услугама на њима која садржи:
1. улицу и кућни број објекта,
2. име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица или назив органа који
управља зградом,
3. број и врсту димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја са
датумом увођења у евиденцију,
4. 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,
5. напомене о стању димоводних објеката, ложишних уређаја и вентилационих канала и уређаја,
ванредним догађајима и сл.
6. опис обављене димничарске услуге, са датумом чишћења и контроле и потпис непосредног
вршиоца димничарске услуге и
7. потпис лица, корисника услуге, као потврду о извршеним димничарским услугама.
Члан 20.
Привредни субјект је дужан да чува податке из члана 19. ове одлуке на прописан начин,
најмање онолико времена колико је општина Бечеј поверила Привредном субјекту обављање
димничарске услуге и да на захтев општине Бечеј достави податке о евиденцијама које је дужан да
води.
Податке из става 1. овог члана Привредни субјекат је дужан да чува и у електронском облику.

Члан 21.
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
4. да плаћа цену према стварно пруженим димничарским услугама и
5. да уколико уочи неисправност 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.) одмах обавести Привредни субјект.
Члан 22.
Ако престане са употребом димоводних и ложишних објеката и уређаја, због престанка
коришћења стамбеног објекта или преласка на други начин грејања, корисник може привремено или
трајно да откаже коришћење димничарских услуга, о чему писмено обавештава Привредни субјект у
ком случају предузеће не врши димничарску услугу.
Ако Привредни субјект утврди да се објекти и уређаји из става 1. овог члана употребљавају,
заказаће њихово чишћење и о томе одмах обавестити корисника и надлежни орган управе за
послове комуналне инспекције који решењем издаје налог за чишћење.
У случају када корисник поново отпочне са коришћењем димоводних и ложишних објеката за
које је отказао димничарску услугу, дужан је да одмах о томе обавести Привредни субјект.
V ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 23.
Привредни субјект за време вршења услуге добија право да финансирање обављања
димничарских услуга обезбеђује у целости наплатом накнаде од корисника услуга.
Висину накнаде обавезних димничарских услуга утврђује Привредни субјект у складу са
законом и Одлуком о комуналним делатностима.
Сагласност на цену димничарских услуга даје Председник општине Бечеј, по претходно
прибављеном мишљењу организационе јединице Општинске управе општине Бечеј надлежне за
послове привреде и развоја.
Члан 24.
Корисник услуге плаћа утврђену накнаду према стварно пруженој димничарској услузи, на
основу достављеног рачуна, односно записника у којем је наведена услуга која је извршена.
Члан 25.
Привредни субјект је дужан да свој рад и пословање организује тако да кроз реализацију
Планa из члана 10. ове Oдлуке, обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет димничарских услуга.
VI НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У
ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 26.
Привредни субјект дужан је да посебним актом пропише минимум процеса рада, потребан
број и структуру радника и опреме као и ред првенства у случају прекида у пружању димничарских
услуга због непредвиђених околности (хаварије, елементарне непогоде, ванредне ситуације и др.)
или штрајка запослених у Привредном субјекту.
На акт из претходног става овог члана сагласност даје Општинска управа по претходно
прибављеном мишљењу Општинског већа.
Уколико Привредни субјект у случају прекида или поремећаја у пружању димничарске услуге
из разлога предвиђених у ставу 1. овог члана, не обезбеди минимум процеса рада, Општинска
управа ће на предлог Општинског већа, а на терет тог Привредног субјекта исти обезбедити
ангажовањем другог јавног предузећа, привредног друштва, предузетника односно другог
привредног субјекта.

VII МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 27.
На димоводним објектима и вентилационим каналима није дозвољено:
1. извођење грађевинских и других радова без одговарајућег акта Општинске управе у складу са
Законом о планирању и изградњи,
2. постављање инсталација других инфраструктурних објеката и уређаја,
3. ложење гума или отпада било ког порекла који на било који начин могу утицати на загађење
животне средине и
4. користити их супротно намени.
VIII НАДЗОР
Члан 28.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши организациона јединица Општинске управе
општине Бечеј надлежна за комуналне послове и организациона јединица Општинске управе
општине Бечеј надлежна за послове привреде и развоја.
Инспекцијски надзор у примени одредби из ове одлуке врши организациона јединица
Општинске управе општине Бечеј путем комуналног инспектора.
За прекршаје прописане овом одлуком инспектор је овлашћен да поднесе Захтев за
покретање прекршајног поступка или прекршајни налог у складу са чланом 31. ове Одлуке.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
привредно друштво или други привредни субјект (правно лице) коме је поверено вршење
димничарске услуге ако:
1. не донесе годишњи План чишћења и контроле димоводних и ложишних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја (члан 10),
2. не контролише и не чисти димоводне и ложишне објекте и уређаје у прописаним временским
размацима (члан 11.),
3. не врши редовну контролу и чишћење вентилационих канала и уређаја у прописаним временским
размацима (члан 12.),
4. не води евиденцију у складу са чл. 19. и 20. ове Одлуке и
5. не чува и не достави податке у складу са чланом 20. ове Одлуке,
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или
другом привредном субјекту новчаном казном од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000,00
динара до 250.000,00 динара.
Члан 30.
Новчаном казном у износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај корисник услуге
правно лице ако не омогући контролу и чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја,
вентилационих канала и уређаја (члан 21.)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од
10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од
6.000,00 динара.
Члан 31.
Новчаном казном у износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице које
поступи супротно мерама забране прописаним чланом 27. ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од
10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од
6.000,00 динара.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о димничарској делатности
(„Службени лист општине Бечеј“, број 3/1998, 10/1999, 3/2001 и 5/2002).
Члан 33.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бечеј“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Кнези Петер, с.р.
Број: I 011-147/2014
Дана: 24.11.2014.године
БЕЧЕЈ
BÜNTETŐ A kommunális tevékenységről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/2011.
szám) 2. és 4. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
129/2007. és 83/2014. számok) 20. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 32. szakasza 1. bekezdésének
6. pontja, A szabálysértésekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 65/2013. szám) 35.
szakaszának 2. bekezdése és 39. szakasza, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja,
2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 16. szakasza 1. bekezdésének 16. pontja és 31.
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint A kommunális tevékenységekről szóló határozat (Óbecse
Község Hivatalos Lapja, 11/2014. szám) 2. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja alapján Óbecse Község
Képviselő-testülete a 2014.11.24-én megtartott XXX. ülésén meghozta a következő
HATÁROZATOT
A KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
Jelen Határozattal rendezzük a kommunális tevékenység – kéményseprői szolgáltatás végzésének
feltételeit és módját, a kéményseprői szolgáltatást nyújtó gazdasági alany és a szolgáltatáshasználók jogait
és kötelezettségeit Óbecse község területén, az adatok begyűjtését és őrzését, a kéményseprői szolgáltatás
pénzelését, a községi szervek eljárásának módját és meghatalmazásait a kéményseprői szolgáltatás
szünetelése esetében, a tiltóintézkedéseket, a felügyeletet a kéményseprői szolgáltatás végzése felett,
valamint más, a kéményseprői szolgáltatással kapcsolatot kérdéseket.

1.
2.
3.
4.

2. szakasz
Jelen Határozat értelmében kéményseprői szolgáltatások a következők:
füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések tisztítása,
szellőző csatornák és berendezések tisztítása,
füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések, valamint szellőző csatornák és berendezések
ellenőrzése,
korom és zsírlerakódások kivétele, kiégetése és kikaparása a füstelvezető és installációs
objektumokból, a szellőző csatornák és berendezések tisztítása, valamint

5. a központi fűtésű, cseppfolyós, szilárd és gáz halmazállapotó tüzelőanyaggal működő kazánok vegyi
úton történő tisztítása, mint amily kazánok a közös tulajdonban levő épületekben és
magántulajdonban levő épületekben vannak.
3. szakasz
A Határozatban használatos kifejezések és jelentéseik:
1. füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések a következők: kémények, füstelvezető csövek
(cilinderek, gyűjtőkémények, központi és egyéni fűtésű tűzhelyekkel és csatornákkal rendelkező
kémények), gyáripari és kisipari berendezések kéményei és tűzhelyei, valamint hozzájuk hasonló
objektumok és berendezések,
2. a szellőző csatorna beszívó és kifújó vízszintes, illetve függőleges nyílás, installáció vagy ablak, amely az
objektum helyiségeinek mesterséges vagy természetes (termikus felhajtó erő) szellőztetését,
levegőztetését és füstmentesítését szolgálja,
3. a szellőző berendezés olyan berendezés, amely lehetővé teszi a friss vagy elhasznált levegő, illetve füst
és mérgező égéstermékek mesterséges áramlását a szellőző csatornán keresztül,
4. a tartalék füstelvezető objektum (tartalékkéméy) olyan füstelvezető objektum, amelyet rendkívüli
esetekben használnak, s amelyekre rá lehet kötni a szilárd fűtőanyaggal működő tüzelő berendezést.
4. szakasz
A kéményseprői szolgáltatást az a gazdasági társaság, vállalkozó vagy más gazdasági alany (a
továbbiakban: gazdasági alany) végzi, amelyet a Kommunális tevékenység végzéséről szóló szerződéssel
erre megbíztak, összhangban A kommunális tervékenység végzésének módjáról szóló határozattal.

5. szakasz
A kéményseprői szolgáltatás használója olyan természetes vagy jogi személy, aki tulajdonosa, illetve
használója egy lakásnak a lakóépületben, családi ház tulajdonosa, illetve használója, üzlethelyiség és
objektum tulajdonosa vagy használója, amelyeben van füstelvezető objektum, tartalék füstelvezető
objektum, tüzelőberendezés, szellőző csatorna vagy berendezés (a továbbiakban: szolgáltatáshasználó).
II. A KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS MÓDJA
6. szakasz
A kéményseprői szolgáltatást a füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések, szellőző
csatornák és berendezések kifogástalan működésének biztosítása, az élet és vagyon tűztől való megelőző
megóvása, a környezetvédelem, valamint az energetikai hatékonyság biztosítása céljából végzik.
7. szakasz
A gazdasági alanynak be kell, hogy legyen jegyezve a kéményseprői szolgáltatások végzésére a
hatályos törvényekkel összangban.
A gazdasági alanynak kötelező rendelkeznie a minimális műszaki felszereltséggel, a kéményseprői
tevékenység végzéséhez megfelelő engedéllyel, valamint helyiséggel, ahol a kéményseprői szolgáltatás
végzéséhez szükséges anyagot, felszerelést és szerszámokat tárolja.
8. szakasz
A kéményseprői szolgáltatást azok a foglalkoztatottak végzik, akik végigcsinálták a tázvédelmi
alapképzést, tudásfelmérést és gyakorlati tudásfelmérést.

III. A GAZDASÁGI ALANY ÉS A SZOLGÁLTATÁSHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
9. szakasz
A gazdasági alany köteles biztosítani:
1. a kéményseprői szolgáltatás tartós és zavartalan működését,
2. a kéményseprői szolgáltatás előírt terjedelmét és minőségét,
3. a kéményseprői szolgáltatás minőségének és fajtáinak fejlesztését és előmozdítását.

10. szakasz
A gazdasági alany köteles meghozni azon füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések,
szellőző csatornák és berendezések tisztításának és ellenőrzésének éves tervét, amelyeket a legkésőbb a
folyó év március 1-jéig ellenőrizni kell és ki kell tisztítani.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett Tervet Óbecse Község Községi Tanácsa hagyja jóvá.
11. szakasz
A füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések rendes ellenőrzése és tisztítása a Tervvel
összhangban történik, a következő időközönként:
1. évente két alkalommal a családi házakban és a kollektív lakóépületekben,
2. negyedévente a vendéglátóipari objektumokban, pékségekben, ételkészítő szolgáltatást végző
konyhákban,
3. évi egy alkalommal azokban az üzlethelyiségekben és objektumokban, amelyek
tüzelőberendezésének hőenergiája nem haladja meg az 50kW-ot,
4. évi egy alkalommal azokban az üzlethelyiségekben és objektumokban, amelyek
tüzelőberendezésének hőenergiája 50 kw és 1MW között van.
A tartalékkéményeket és kéményeket, amelyeket nem használnak folyamatosan, háromévente egy
alkalommal ellenőrzik és tisztítják.
A
tartalékkéményeket
és
kéményeket,
amelyek
nincsenek
rákapcsolva
valamilyen
tüzelőberendezésre, tízévente egyszer ellenőrzik és tisztítják.
A korom kiégetését és kikaparását a füstelvezető objektumokból és berendezésekből az ügyfél
kérésére szükség szerint végzik.
A korom kiégetését és kikaparását a füstelvezető objektumokból és berendezésekből nem nem
végezhetik aratási idő alatt, nagy hőségben és erős szélfúvásban.
12. szakasz
A szellőző csatornák és berendezések rendes ellenőrzése és tisztítása a Tervvel összhangban
történik, a következő időközönként:
1. háromévente egy alkalommal a vertikális fő (elsődleges) szellőző csatornát és központi szellőző
berendezést, amely kizárólagosan a fő (elsődleges) csatorna rendeltetését szolgálja és el a családi
házak és a kollektív lakóépületek tetején helyezkedik,
2. háromévente egy alkalommal az üzlethelyiségek és objektumok (bevásárlóközpontok üzlethelyiségei
stb.) szellőző csatornáit és berendezéseit (száraz szellőző – HVAC klímarendszerek),
3. háromhavonta azokat a szellőző csatornákat és berendezéseket, mint amilyenek az
elszívóberendezések, filterek és ventillátorok, amelyekben égő por vagy zsírpára keletkezik (az
ételkészítő szolgáltatást végző objektumok helyiségeiben).
13. szakasz
A gazdasági alany köteles a szolgáltatáshasználót jelen határozat értelmében transzparens módon
írásban értesíteni az objektum és berendezés rendes ellenőrzésének és tisztításának időpontjáról, vagy
valamilyen kommunikációs eszköz által (telefon, elektronikus posta és hasonlók) megbeszélni vele az
időpontot.
14. szakasz
A szolgáltatáshasználó írásos úton kérvényezheti, hogy a jelen Határozat 11. és 12. szakaszában
foglalt rendes ellenőrzésen kívül a saját terhére elvégezzék a füstelvezető és tüzelő objektumok és
berendezések, szellőző csatornák és berendezések szabályosságának ellenőrzését.
15. szakasz
A kéményseprői szolgáltatás végzésével megbízott gazdasági alany köteles a füstelvezető és tüzelő
objektumok és berendezések összes hibájáról, amelyet a kötelező kéményseprői szolgáltatás végzése során
észlel, írásban értesíteni azoknak az objektumoknak és berendezéseknek a használóit, valamint a Községi
Közigazgatási Hivatal kommunális ügyekért illetékes szervezeti egységét.
A Községi Közigazgatási Hivatal kommunális ügyekért illetékes szervezeti egysége a kommunális
felügyelő által határozatával meghagyja a lakó-, üzleti vagy más objektum használói számára, hogy
meghatározott határidőn belül szüntessék meg a hiányosságokat a tűzveszélyes füstelvezető és tüzelő
objektumokon és berendezéseken.

Amennyiben a használó a megadott határidőn belül nem szünteti meg a hiányosságot, a
kommunális felügyelő határozatával megtiltja a hibás füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések
használatát.
16. szakasz
A füstelvezető objektumok hiányosságai, amik miatt hibásnak tekinthetők, a következők:
1. a kémény nem a kéménytervezésről és kivitelezésről szóló előírásokkal összhangban lett felépítve,
2. a kéménykürtők falainak vastagsága nem éri el a 12 cm-t, az elhúzott kéménykürtőké pedig a 20
cm-t, azzal, hogy a téglákat szélességükben helyezik el,
3. a kémények összekötői nincsenek minden oldalról bezárva javított habarccsal vagya külső oldaluk
nincs befugázva, illetve bevakolva,
4. a kéménykürtő kis tégladarabokból vagy más anyagból, illetve olyan építőanyagból épült, amely
nem tud ellenállni a kéménykürtőben a használat során keletkező magas hőmérsékletnek,
5. nincs felső és alsó dupla hőálló anyagból készült ajtajuk a kéményseprői szolgáltatás rendes
végzésének lehetővé tételéhez, vagy betonajtajuk, amit a kémény legalsó pontján és a padláson
kell kialakítani, azzal, hogy a homlokzat és a tetőszerkezet között legalább 80 cm helynek kell
lennie,
6. a téglából készült kéménykürtő közelebb van 20 cm-nél a fahomlokzathoz, az emeletek közötti vagy
tetőszerkezethez, illetve más gyúlékony konstrukciókhoz vagy tárgyakhoz, a lemezből készült
kéménykürtő pedig közölebb van ezekhez 50 cm-nél, amikor a lemezkémény vasborítása nem
számít szigetelőeszköznek. Ennek során a lemez kéménykürtőt 1 méterrel a tető legalacsonyabb
része alatt kell vezetni, biztosítva a szikrázástól és a leeséstől.
Ha a gyáripari, ipari és más üzemek kéményei lakóépületeken vagy más objektumokon belül
találhatóak, az is hiányosságnak számít, még abban az esetben is is, ha a szomszédos objektumok védelme
érdekében nem lógnak át a szomszédos objektumokra (a tetőszerkezet legalacsonyabb pontjához mérve)
legalább 5 méteres távolságban, a kéményéstől pedig 50 méteres távolságban, azzal, hogy ezeket a
kéményekez biztosítani kell szikrafelfogó védőhálóval.

1.
2.
3.
4.

5.

17. szakasz
A tüzelő objektumok és berendezések hiányosságai, amik miatt hibásnak tekinthetők, a következők:
úgy vannak felépítve vagy elhelyezve, hogy tüzet vagy robbanást idézhetnek elő,
nincsenek szigetelve a hő padlóra vagy gyúlékony anyagból épített konstrukcióra való átvitele ellen,
illetve gyúlékony dolgok közvetlen közelében helyezkednek el,
az objektumban, amelyben cseppfolyós fűtőanyaggal tüzelnek, nincsenek meg a gyártó által előírt
tűz- és robbanásbiztonsági feltételek,
a kéményt és a füstelvezető csöveket a szilárd tüzelőanyagot használó füstgázok elvezetésére és a
cseppfolyós fűtőanyagot használó füstgázok elvezetésére is használják a tüzelő objektumokban,
valamint
a kéményt és a füstelvezető csöveket a füstgázok (bután, propán, metán és hasonlók) elvezetésére
szellőztetőként használják.
18. szakasz

A gazdasági alany köteles:
1. a kéményseprői szolgáltatást a jelen Határozattal és Határozat 10. szakaszában említett Tervvel
előírt módon és határidőn belül végezni,
2. a kéményseprői szolgáltatás végzésének időpontjáról jelen határozat 13. szakaszával összhangban
értesíteni a szolgáltatáshasználót és
3. foglalkoztatottjainak, akik a kéményseprői szolgáltatást közvetlenül végzik, biztosítani a hivatali
igazolványt, melynek minimális dimenziói 70x100 mm, tartalmazza az űrlapot a borítóoldallal, amin
rajta vannak a foglalkoztatott személyi adatai (fénykép, vezetéknév és keresztnév, a kéményseprő
szakképesítési fokozata, aláírás), a kéményseprői reon adatai (község, város és hasonlók), a
meghatalmazott kéményseprőszervezet alapadatai (elnevezés, székhely és hasonlók), valamint a
hitelesítő meghatalmazott személy aláírása, a hivatali igazolvány érvényességi ideje és száma.
A hivatali igazolvány tulajdonosa köteles a kéményseprői tevékenység végzése során azt magánál
tartani és felmutatni azon épületbe való belépés előtt, amelyben a füstelvezető és tüzelő objektumok és
berendezések, a szellőző csatorna és berendezés található, valamint, amikor azt kérik tőle.

IV. ADATBEGYŰJTÉS ÉS ŐRZÉS

19. szakasz
A gazdasági alany köteles nyilvántartást vezetni a füstelvezető és tüzelő objektumokról és
berendezésekről, a szellőző csatornákról és berendezésekről, valamint a végrehajtott kéményseprői
szolgáltatásokról, amely tartalmazza a következőket:
1. az objektum utcájának nevét és házszámát,
2. az objektum tulajdonosának, illetve használójának vezetéknevét és keresztnevét, az épületet kezelő
személy vezetéknevét és keresztnevét vagy szerv elnevezését,
3. a füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések, a szellőző csatornák és berendezések számát
és fajtáját a nyilvántartásba vétel dátumával együtt,
4. a füstelvezető objektum alapadatait (típusát, fajtáját, anyagát, dimenzióját és hasonlók) és a tüzelő
berendezés alapadatait (típusát, a tüzelőanyag fajtáját, erejét és hasonlók), illetve a szellőző
csatorna és berendezés alapadatait (típus, fajta, anyag, dimenziók és hasonlók), amit tisztítanak,
illetve ellenőriznek,
5. megjegyzéseket a füstelvezető objektumokról, tüzelő berendezésekről és szellőző csatornákról és
berendezésekről, rendkívüli eseményekről és hasonlók,
6. az elvégzett kéményseprői szolgáltatás leírását, a tisztítás és ellenőrzés dátumával, a kéményseprői
szolgáltatás közvetlen végzőjének aláírását és
7. a szolgáltatáshasználó személy aláírását az elvégzett kéményseprői szolgáltatás elvégzésének
igazolásaként.
20. szakasz
A gazdasági alany köteles a jelen Határozat 19. szakaszában foglalt adatokat az előírt módon,
legalább annyi ideig őrizni, amennyi időre Óbecse község megbízta a gazgasági alanyt a kéményseprői
szolgáltatás végzésével, s Óbecse község kérésére kézbesíteni az adatokat azokról a nyilvántartásokról,
amelyeket köteles vezetni.
A gazdasági alany a jelen szakasz 1. szakaszában foglalt adatokat elektronikus formában is köteles
őrizni.
21. szakasz
A szolgáltatáshasználó köteles:
1. lehetővé tenni a helyiségekbe való zavartalan bejutást és hozzáférést biztosítani a füstelvezető és
tüzelő berendezésekhez és objektumokhoz és berendezésekhez, valamint a szellőző csatornákhoz
és berendezésekhez,
2. lehetővé tenni a füstelvezető és tüzelő berendezések és objektumok és berendezések, valamint a
szellőző csatornák és berendezések tisztítását,
3. lehetővé tenni a füstelvezető és tüzelő berendezések és objektumok és berendezések, valamint a
szellőző csatornák és berendezések ellenőrzését,
4. fizetni a nyújott kéményseprői szolgáltatások árát és
5. amennyiben észreveszi a füstelvezető és tüzelő berendezések és objektumok és berendezések,
valamint a szellőző csatornák és berendezések olyan meghibásodását, amely hatással van azok
használhatóságára és a biztonságra, mint pl. a sérülések (leomlás, lyukak, széthullás stb.), azonnal
értesíteni a gazdasági alanyt.
22. szakasz
Amennyiben megszűnik a füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések használatának
szükséglete, az objektum használatának megszűnése vagy más tüzelőanyagra való áttérés miatt, a
használó ideiglenesen vagy tartósan lemondhatja a kéményseprői szolgáltatást, amiről írásban értesíti a
gazdasági alanyt, s ebben az esetben a vállalat nem végzi a kéményseprői szolgáltatást.
Amennyiben a gazdasági alany megállapítja, hogy a jelen szakasz 1. bekezdésében említett
objektumok és berendezések használatban vannak, arról azonnal értesíti a használót és a Közigazgatási
Hivatalo kommunális felügyelőségi ügyekben illetékes szervét, amely határozatával elrendeli a tisztítást.
Amennyiben a használó újra használni kezdi a füstelvezető és tüzelő objektumokat, amelyek
kéményseprői szolgáltatását lemondta, köteles azonnal értesíteni a gazdasági alanyt.

V. A KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁSOK VÉGZÉSÉNEK PÉNZELÉSE

23. szakasz
A gazdasági alanynak a szolgáltatás végzésének ideje alatt joga van arra, hogy kéményseprői
szolgáltatás végzését a szolgáltatáshasználóktól való megfizettetésével biztosítsa.
A kéményseprői szolgáltatások díjának összegét a gazdasági alany a törvénnyel és A kommunális
szolgáltatásról szóló határozattal összhangban állapítja meg.
A kéményseprői szolgáltatások árát Óbecse Község Községi elnöke hagyja jóvá, Óbecse Község
Közigazgatási Hivatala gazdasági és fejlődési ügyekben illetékes szervezeti egységének előzőleges
jóváhagyásával.
24. szakasz
A szolgáltatáshasználó a valóban szolgáltatott kéményseprői szolgáltatásra megállapított díjat fizeti,
a kikézbesített számla, illetve az elvégzett szolgáltatásról szóló jegyzőkönyv alapján.
25. szakasz
A gazdasági alany köteles a munkáját és ügyvitelét úgy megszervezni, hogy a jelen Határozat 10.
szakaszában említett Terv megvalósítása által biztosítsa a kéményseprői szolgáltatás megfelelő terjedelmét,
fajtáját és minőségét.
VI. A KÖZSÉGI SZERV ELJÁRÁSÁNAK MÓDJA ÉS MEGHATALMAZÁSAI A KÉMÉNYSEPRŐI
SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉNEK MEGSZAKÍTÁSAKOR
26. szakasz
A gazdasági alany külön okiratával írja elő a munkamegszakítás ideje alatt a minimális
munkafolyamatot, a munkások szükséges számát és szerkezetét, a felszerelést és az elsőbbségi sorrendet a
kéményseprői szolgáltatás nyújtásához az előre nem látható körülmények (meghibásodások, elemi
csapások, katasztrófahelyzetek stb.) vagy a gazdasági alany foglalkoztatottjainak sztrájkja esetében.
Az előző szakaszban említett okiratot a Községi Közigazgatási Hivatal hagyja jóvá, miután
beszerezte a Községi Tanács véleményét.
Amennyiben a gazdasági alany a kéményseprői szolgáltatás jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt
esetekben történő megszakítása vagy zavara esetén nem biztosítja a minimális munkafolyamatot, a Községi
Közigazgatási Hivatal a Községi Tanács javaslatára és a gazdasági alany terhén más közvállalat, gazdasági
társaság, vállalkozó vagy más gazdasági alany alkalmazásával biztosítja azt.
VII. TILTÓRENDELKEZÉSEK
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27. szakasz
A füstelvezető objektumokban és szellőző csatornákban tilos:
a Tervezési és építési törvénnyel összhangban építészeti és más munkálatok kivitelezése a Községi
Közigazgatási Hivatal megfelelő okirata nélkül,
más infrastrukturális objektumok és berendezések installációinak elhelyezése,
gumi vagy bármilyen más erededő hulladék égetése, amely hatással lehet a környezet
szennyezésére,
rendeltetésükkel ellenben használni őket.

VIII. FELÜGYELET
28. szakasz
Jelen Határozat végrehajtása felett a felügyeletet Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának
kommunális ügyekért illetékes szervezeti egysége és Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának gazdasági
és fejlesztési ügyekért illetékes szervezeti egysége gyakorolja.
A felügyelőségi felügyeletet a jelen Határozat rendelkezéseinek alkalmazása felett Óbecse Község
Közigazgatási Hivatalának szervezeti egysége a kommunális felügyelő által végzi.
A jelen Határozattal előírt szabálysértésekért a felügyelő köteles beterjeszteni a szabálysértési
eljárás elindítására vonatkozó kérelmet vagy a szabálysértési meghagyást, összhangban a jelen Határozat
31. szakaszával.RENDELKEZÉSEK
29. szakasz
50.000,00 dinártól 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtjuk a gazdasági társaságot
vagy más gazdasági alanyt (jogi személy), amely meg lett bízva a kéményseprői szolgáltatás végzésével a
szabálysértésért, ha:

1. nem hozza meg a füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések, szellőző csatornák és
berendezések tisztításának és ellenőrzésének éves tervét (10. szakasz)
2. nem ellenőrzi és tisztítja a füstelvezető és tüzelő objektumokat és berendezéseket az előírt
időközökben (11. szakasz)
3. nem ellenőrzi és tisztítja a szellőző csatornákat és berendezéseket az előírt időközökben (12.
szakasz)
4. nem vezeti a nyilvántartást jelen Határozat 19. és 20. szakaszaival összhangban
5. nem őrzi és kézbesíti az adatokat jelen Határozat 20. szakaszával összhangban.
A jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt szabálysértésekért a gazdasági társaság vagy más
gazdasági alany felelős személyét 5.000,00-től 75.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtjuk.
A jelen szakasz 1. bekezdésében felsorolt szabálysértésekért a vállalkozót 10.000,00-től 250.000,00
dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtjuk.
30. szakasz
A szabálysértésért 30.000,00 dináros pénzbüntetéssel sújtjuk a szolgáltatáshasználó jogi személyt,
ha nem teszi lehetővé a füstelvezető és tüzelő objektumok és berendezések, szellőző csatornák és
berendezések ellenőrzését és tisztítását (21. szakasz).
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 10.000,00 dináros pénzbüntetéssel sújtjuk
a jogi személy felelős személyét.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 10.000,00 dináros pénzbüntetéssel sújtjuk
a vállalkozót.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 6.000,00 dináros pénzbüntetéssel sújtjuk a
természetes személyt.
31. szakasz
A szabálysértésért 30.000,00 dináros pénzbüntetéssel sújtjuk a jogi személyt, ha jelen Határozat 27.
szakaszában előírt tiltóintézkedésekkel ellenben cselekszik.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 10.000,00 dináros pénzbüntetéssel sújtjuk
a jogi személy felelős személyét.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 10.000,00 dináros pénzbüntetéssel sújtjuk
a vállalkozót.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 6.000,00 dináros pénzbüntetéssel sújtjuk a
természetes személyt.
X. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
32. szakasz
Jelen Határozat hatályba lépésével megszűnik A kéményseprői tevékenységről szóló határozat
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/1998., 10/1999., 3/2001. és 5/2002. számok) hatályossága.

33. szakasz
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon
lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
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A vállalkozót (szolgáltatáshasználó) a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 20.000,00
dináros fix pénzbüntetéssel sújtjuk.
A természetes szemályt (szolgáltatáshasználó) a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért
5.000,00 dináros fix pénzbüntetéssel sújtjuk.
12. szakasz
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép
hatályba.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
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19.
На основу члана 2. став 3. тачка 13., члана 4. став 1., став 3. и члана 13. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) члана 31. став 1. тачка 6. Статута
општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 2/2014- пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и
члана 2. став 1. тачка 13. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине Бечеј“ број
11/2014), Скупштина општине Бечеј, на XXXVI седници одржаној дана 10.09.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
Члан 1.
У Одлуци о димничарским услугама („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 13/2014) у члану 15. став 1.
речи: „организациону јединицу Општинске управе надлежну за комуналне послове“ замењују се
речима: „организациону јединицу општинске управе надлежну за инспекцијски надзор, путем
комуналног инспектора“.
У члану 15. став 2. речи: „Организациона јединица Општинске управе надлежна за комуналне
послове ће путем комуналног инспектора“ замењују се речима: „комунални инспектор“.
Члан 2.
У члану 22. став 2. речи: „надлежни орган управе за комуналне послове инспекције“ замењују
се речима: „комуналног инспектора“.
Члан 3.
У члану 26. став 2. мења се и гласи:
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„На акт из претходног става овог члана сагласност даје организациона јединица Општинске
управе надлежна за послове привреде, по претходно прибављеном мишљењу Општинског већа.“.
У члану 26. став 3. речи: „ Општинска управа“ замењују се речима: „организациона јединица
Општинске управе надлежна за послове привреде“.
Члан 4.
Члан 28. став 3. мења се и гласи:
„За прекршаје прописане овом Одлуком комунални инспектор је овлашћен да изриче новчану
казну прекршајним налогом у складу са Законом о прекшајима“.
Члан 5.
У члану 29. став 1. речи: „од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 50.000,00 динара“.
У члану 29. став 1. после тачке 5. додаје се нова тачка 6. која гласи: „омета инспектора у
вршењу инспекцијског надзора“
У члану 29. став 1. после тачке 6. додаје се нова тачка 7. која гласи: „ не поступи по
извршном решењу инспектора“.
У члану 29. став 2. речи: „од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара“ замењују се речима: „у
фиксном износу од 8.000,00 динара“.
У члану 29. став 3. речи: „од 10.000,00 динара до 250.000,00 динара“ замењују се речима: „у
фиксном износу од 20.000,00 динара“.
Члан 6.
Члан 30. мења се и гласи:
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
1.
2.
3.
4.

Не поступи у складу са чланом 21. ове Одлуке
Поступи супротно мерама забране прописане чланом 27. ове Одлуке
Омета инспектора у вршењу инспекцијског надзора
Не поступи по извршном решењу инспектора

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у фиксном износу од 8.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном
износу од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фискном
износу од 5.000,00 динара.
Члан 7.
Члан 31. брише се .
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Члан 8.
Члан 32 . постаје члан 31.
Члан 9.
Члан 33 . постаје члан 32.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Бечеј“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 011-128/2018
Дана: 10.09.2018. године
БЕЧЕЈ

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Ержебет Кинка, с.р.

--- o ---

19.
A kommunális tevékenységről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 88/2011. és 104/2016.
számok) 2. szakasza 3. bekezdése 13. pontja, 4. szakasza 1. bekezdése 3. pontja és 13. szakasza, A helyi
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 83/2014., 101/2016. szám) 32. szakasza 1.
bekezdése 6. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalso Lapja 2/2014-egy.szöveg,
14/2015. és 20/2016. szám) 31. szakasza 1. bekezdése 6. pontja és A kommunális tevékenységekrtől szóló
határozat (Óbecse KÖzség Hivatalos Lapja 11/2014. szám) 2. szakasza 1. bekezdése 13. pontja alapján
Óbecse község Képviselő-testülete a 2018.09.10-én tartott XXXVI. ülésén meghozta a következő
HATÁROZATOT
a kéményseprői szolgáltatásokól szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről
1. szakasz
A kéményseprői szolgáltatásokról szóló határozatban (Óbecse Község Hivataloa Lapja 13/2014. szám) a
15. szakasz 1. bekezdésének a következő szavait: a Községi Közigazgatási Hivatal kommunális ügyekért
illetékes szervezeti egységét a következőkre kell cserélni: a Községi Közigazgatási Hivatal kommunális
ügyekért illetékes szervezeti egységét a kommunális felügyelő által.
A 15. szakasz 2. bekezdése Községi Közigazgatási Hivatal kommunális ügyekért illetékes szervezeti
egysége a kommunális felügyelő szavbait a kommunális felügyelő szavakra kell cserélni.
2. szakasz
A 22. szakasz 2. bekezdése Közigazgatási Hivatal kommunális felügyelőségi ügyekben illetékes szervét
a kommunális felügyelő szavakra kell cserélni.
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3. szakasz
A 26. szakasz 2. bekezdése változik és így hangzik:
Az előző szakaszban említett aktus a Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági szervezeti egysége
hagyja jóvá, miután beszerezte a Községi Tanács véleményét.
A 26. szavakban 3. bekezdéseben a Községi Közigazgatás helyett a Községi Közigazgatási Hivatal
gazdasági szervezeti egységének kell állnia.
4. szakasz
A 28. szakasz 3. bekezdése váltoaik és így hangzik:
A jelen Határozattal előírt szabálysértésekért a kommunális felügyelő köteles pénzbírságot kiszabni A
szbálysértési törvénnyel összhangban.
5. szakasz
A 29. szakasz 1. bekezdésének 50.000,00 dinártól 1.000.000,00 dinárig szavak helyett a fix 50.000,00
dinárnak kell állnia.
A 29. szakasz 1. bekezdése 5. pontja után új, 6. pontot adnak, mely így hangzik: zavarja a felügyelőt a
munkája végzésében.
A 29. szakasz 1. bekezdése 6. pontja után új, 7. pontot adnak, mely így hangzik: nem a felügyelő
határozat szerint járt el.
A 29. szakasz 2. bekezdésében az 5.000,00 és 75.000,00 szavakat a fix 8.000,00 dinárra kell cserélni.
A 29. szakasz 3. bekezdésében a 10.000,00 dinártól a 250.000, 000 dinárig helyett a fix 20.000,00
dinárnak kell állnia.
6. szakasz
A 30. szakasz változik és így hangzik:
50.000,00 dináros fix összegben büntetik a szabálysértő személyt, ha
1.
2.
3.
4.

jelen Határozat 21. szakaszával nem összhangban cselekszik
jelen Határozat 27. szakaszában előírt tiltási intézkedésekkel ellentétben cselekszik
zavarja a felügyelőt munkavégzése során
a felügyelő határozata szerint cselekszik

Jelen Határozat 1. szakasza szabálysértéséért pénzbüntetéssel sújtják a felelős jogi személyt fix
8.000,00 dináros összeggel.
Jelen Határozat 1. szakasza szabálysértéséért pénzbüntetéssel sújtják a vállalkozót fix 20.000,00
dináros összeggel.
Jelen Határozat 1. szakasza szabálysértéséért pénzbüntetéssel sújtják a természetes személyt 5.000,00
dináros fix összeggel.
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7. szakasz
A 31. szakasz törlődik.
8. szakasz
A 32. szakasz a 31. szakasz lesz.
9. szakasz
A 33. szakasza a 32. szakasz lesz.
10. szakasz

Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép
hatályba.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ik.szám: I 011-128/2018
Kelt: 10.09.2018.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKHELYETTESE
Kinka Erzsébet, s.k.

--- o ---

20.
На основу члана 43. став 4. Закона о трговини („Сл. гласник РС“ бр. 53/2010 и 10/2013), члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) члана 31.став 1. тачка 6. Статута
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ број 2/2014- пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016)
Скупштина општине Бечеј на XXXVI седници одржаној дана 10.09.2018. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНAMA
ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Члан 1.
У Одлуци о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2014 и 9/2015) у члану 7. став 2. речи: „Одељење
надлежно за послове привреде Општинске управе општине Бечеј, (у даљем тексту: Одељење)“
замењују се речима: „организациона јединица општинске управе надлежна за послове привреде“.
Члан 2.
У члану 9. став 1. реч: „Одељење“ замењује се речима: „организациона јединица општинске
управе надлежна за послове привреде“.

