
На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша", број 88/2008 и 143/2016) и члана 6. Одлуке о димничарским услугама
("Службени лист Града Ниша", број 89/05-пречишћен текст и 38/2010).

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 05.12.2017. године,
донoси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм пружања димничарских услуга за
2018. годину број 18844/3 од 28.09.2017. године, који је донео Надзорни одбор
ЈКП ''Медиана'' Ниш.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Медиана" Ниш,
Градској управи Града Ниша- Служби начелника Градске управе Града Ниша,
Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и
Секретаријату за финансије.

Број: 1507-24/2017-03

У Нишу, 05.12.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић



О б р а з л о ж е њ е

Надзорни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш, је дана 28.09.2017. године под
бројем 18844/3 донео Програм пружања димничарских услуга за 2018. годину и
исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Градског већа Града
Ниша.

Правни основ за доношење Програма садржан је у члану 6. Одлуке о
димничарским услугама (''Службени лист Града Ниша'', број 89/2005-
пречишћен текст и 38/2010).

Димничарске услуге, као комунална делатност, врше се ради обезбеђења
исправног функционисања димовних и ложишних објеката и уређаја и ради
превентивне заштите од пожара и заштите ваздуха од загађења.

Димничарске услуге су контрола и преглед димоводних и ложишних
објеката и уређаја, чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја, као и
спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима.

Достављени Програм садржи све обавезне елементе из члана 6. Одлуке о
димничарским услугама и то: одређивање димоводних и ложишних објеката и
уређаја на којима се пружају димничарске услуге, врсте димничарских услуга,
као и време и начин вршења наведених услуга.

У складу са чланом 7. Одлуке о димничарским услугама, Програм садржи
и годишњи план чишћења и паљења димњака у стамбеним зградама за 2018.
годину.

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је
разматрајући достављени Програм, утврдио да је исти донет у складу са
важећим прописима и израдио нацрт решења као у диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

СЕКРЕТАР

Владислава Ивковић






















	24-1 Resenje - Program pruzanja dimnicarskih usluga.pdf (p.1-2)
	24-2 Program pruzanja dimnicarskih usluga.pdf (p.3-12)

