
 

Датум: 28.04.2020.године  

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    
припремањем понуде 

              По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези 

са припремањем  понуде у поступку јавне набавке „Хемијско чишћење економајзера“ број 

1.2.43/2020,  наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 
 

Питање: 

 
Zakonom o javnim nabavkama čl.75, stav 1, tačka 5 propisano je da Ponudjač u postupku javne nabavke 

mora dokazati da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne 

nabavke, ako je takva dozvola predvidjena posebnim propisom. 
 

Zakonom o komunalnim delatnostima (Sl.gl.RS br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018) članovima 1, 2 i 3 

utvrdjuje se da dimničarske usluge spadaju u komunalnu delatnost (čl. 2, stav 3, tačka 13) a članom 3,stav 
1, tačka 13 definisano je da dimničarske usluge (izmedju ostalog) obuhvataju čišćenje i kontrolu 

dimovodnih i ložišnih objekata i uredjaja i ventilacionih kanala i uredjaja. 

Uredbom o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti (Sl.gl. 13/18, 66/18 i 

51/19) članom 15 (stručna osposobljenost kadrova) i članom 16 (tehnički kapacitet) propisani su 
minimalni uslovi koje moraju da ispune vršioci komunalnih delatnosti dimničarske usluge. 

 

Članom 15 Uredbe navedeno je i da se pod korisnicima dimničarskih usluga izmedju ostalih 
podrazumevaju vlasnici ili korisnici objekata i postrojenja u kojima se nalazi ložišni, dimovodni ili 

ventilacioni uredjaj ili kanal. 

 
U tom smislu ukazujemo na nepravilnost u konkursnoj dokumentaciji: 

 

Naime, u konkursnoj dokumentaciji na str.4 – Tehničke specifikacije, navedeno je da je predmet javne 

nabavke 1. Čišćenje plameno dimne strane ekonomajzera kotlova i pod 2. Tretiranje očišćenih površina 
antikorozivnim sredstvom. Ovi radovi su iz dimničarskog domena. 

 

Iz tog razloga, u skladu sa čl. 75, st.1, t.5 Zakona o javnim nabavkama ukazujemo naručiocu da je 
potrebno da obavezne uslove konkursne dokumentacije dopuni zahtevom da ponudjač koji podnosi 

ponudu, dostavi Rešenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o poverenju obavljanja 

dimničarske delatnosti ili Rešenje o vršenju dimničarske delatnosti izdatog od nadležnog ministarstva. 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Првослава Раковића 4A 

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка 

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com


 

Одговор  :  

 
 На страни 6 конкурсне документације у одељку IV додаје се као обавезни услов  (чл. 75. ст. 

1. тач. 5) Закона: 

 
- Решење надлежног органа јединице локалне самоуправе о поверењу обављања 

димничарске делатности  или  

Решење о вршењу димничарске делатности издатог од надлежног министарства . 

 
На страни 7 конкурсне документације је дефинисано како се испуњава наведени обавезни 

услов : 
Доказ: Копија Решења надлежног органа јединице локалне самоуправе о  поверењу 

обављања димничарске делатности  или  

копија Решење о вршењу димничарске делатности издатог од надлежног министарства . 

 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације, врши се измена 

конкурсне документације као и  продужење рока за подношење понуда 

на 08.05.2020.године до 11 часова. 

 

Комисија за јавну набавку број  1.2.43/2020 


