Јавно комунално предузеће за обављање
димничарских услуга „ДИМНИЧАР“ Суботица
Дел. број: 101/20
Датум: 07.12.2020.
На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр.
88/11, 104/16 и 95/18), члана 14. став 1. Одлуке о обављању димничарских услуга („Службени лист
Града Суботице“, бр. 14/18 и 35/19) и члана 23. став 1. тачка 17) Статута Јавног комуналног
предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица, Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица, на 65. седници
одржаној дана 07. децембра 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
о ценама димничарских услуга
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се врсте и износи накнада које су корисници комуналне услуге
дужни да за димничарске услуге плаћају Јавном комуналном предузећу за обављање димничарских
услуга „Димничар“ Суботица као вршиоцу комуналне делатности.
Члан 2.
Накнаде за димничарске услуге се утврђују посебно за физичка лица и посебно за правна
лица.
Накнаде се утврђују за следеће врсте димничарских услуга:
1. чишћење и контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и
уређаја,
2. вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима,
3. преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и
4. мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишних уређаја.
Члан 3.
Износи накнада за димничрске услуге утврђују се Ценовником димничарских услуга који је
у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
Ценовником димничарских услуга се, у складу са чланом 13. Одлуке о обављању
димничарских услуга („Службени лист Града Суботице“, бр. 14/18 и 35/19), утврђује и накнада за
одјаву димничарских услуга због стављања ван употребе димоводног објекта.
Члан 4.
У Ценовнику димничарских услуга цене су исказане без пореза на додату вредност.
Члан 5.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука Управног одбора ЈКП
„Димничар“ Суботица од 25. октобра 2012. године, на коју је дата сагласност Решењем Градског
већа Града Суботице број: III-38-42/2012 од 29. новембра 2012. године („Службени лист Града
Суботице“, бр. 52/12).
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу по прибављеној сагласности Градског већа Града Суботице, осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“, а примењује се почев од 1.
фебруара 2021. године.
Председник Надзорног одбора
Перо Нинковић
ЦЕНОВНИК ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
I. Накнаде за димничарске услуге за физичка лица
Р.бр.

1.
1.1.

1.2.

1.3.
2.

Врста услуге
Јединица мере
Чишћење и контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја
Чишћење и контрола димоводних објеката по
(без обзира на гориво које се користи), у
домаћинству/годишње
складу са чланом 6. Одлуке
Чишћење и контрола димоводног објекта
(димњака) по посебном захтеву, ван
по поднетом захтеву,
подручја насељеног места Суботица,
односно по
односно код корисника који нису у систему
домаћинству
обједињене наплате накнаде за комуналне
услуге
Чишћење и контрола ложишних објеката и по ложишном објекту
уређаја
или уређају
Вађење и спаљивање чађи у димоводним
по димоводном каналу
објектима

Цена

1.754,00

1.754,00

2.105,00
1.911,00

3.

Преглед техничке исправности новоизграђених и дограђених димоводних објеката

3.1.

Преглед новоизграђеног димоводног
објекта (димњака)
Преглед дограђеног димоводног објекта
(димњака)
Мерење емисије димних гасова и
утврђивање степена корисности ложишних
уређаја код корисника који се греју на гас
Провера испуњености услова за одјаву
димничарских услуга због стављања ван
употребе димоводног објекта
Излазак на интервенцију по посебном
позиву за услуге под тачкама 1.3., 2., 3.1. и
3.2.

3.2.
4.

5.

6.

по димоводном каналу

2.105,00

по димоводном каналу

1.140,00

по
домаћинству/годишње

1.754,00

по поднетом захтеву

1.149,00

по поднетом захтеву

568,00

Напомена:
Накнада за комуналну услугу под тачком 1.1. и тачком 4. плаћа се за услугу извршену у складу са
чланом 6. став 1. тачка 1. и 3. Одлуке о обављању димничарских услуга („Службени лист Града
Суботице“, бр. 14/18 и 35/19), у склопу обједињене наплате накнаде за комуналне услуге, у
месечним износима.
II. Накнаде за димничарске услуге за правна лица
Р.бр.

Врста услуге

Јединица мере

Цена

1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.

5.

6.

Чишћење и контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја
Чишћење и контрола димоводних објеката
по димоводном каналу
3.245,00
(без обзира на гориво које се користи)
Чишћење и контрола ложишних објеката и по ложишном објекту
2.105,00
уређаја
или уређају
Преглед димњака ложишних објеката који
припадају инсталацијама за масовно
по димњаку
1.368,00
спремање хране
Контрола и чишћење вентилационих
по вентилационом
3.245,00
канала
каналу
Вађење и спаљивање чађи у димоводним
по димоводном каналу
2.105,00
објектима
Преглед техничке исправности новоизграђених и дограђених димоводних објеката
Преглед новоизграђеног димоводног
по димоводном каналу
3.245,00
објекта (димњака)
Преглед дограђеног димоводног објекта
по димоводном каналу
1.368,00
(димњака)
Мерење емисије димних гасова и
утврђивање степена корисности ложишних по ложишном уређају
3.245,00
уређаја код корисника који се греју на гас
Провера испуњености услова за одјаву
димничарских услуга због стављања ван
по поднетом захтеву
1.149,00
употребе димоводног објекта
Излазак на интервенцију по посебном
позиву за услуге под тачкама 1.2., 1.4., 2.,
по поднетом захтеву
568,00
3.1. и 3.2.
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Димничар” Суботица
Перо Нинковић

