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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац објављује  
 

Одговор на питање потенцијалног понуђача у вези са 
 конкурсном документацијом за ЈН-06/2020 -  чишћење котла 30 MW и котла 50 MW 

  
                     
Питање понуђача: 
Законом о јавним набавкама чл.75, став 1, тачка 5 прописано је да Понуђач у 
поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом. 
Законом о комуналним делатностима (Сл.гл.РС бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) 
члановима 1, 2 и 3 утврђује се да димничарске услуге спадају у комуналну 
делатност (чл. 2, став 3, тачка 13) а чланом 3, став 1, тачка 13 дефинисано је да 
димничарске услуге (између осталог) обухватају чишћење и контролу димоводних и 
ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја. 
Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности 
(Сл.гл. 13/18, 66/18 и 51/19) чланом 15 (стручна оспособљност кадрова) и чланом 16 
(технички капацитет) прописани су минимални услови које морају да испуне 
вршиоци комуналних делатности димничарске услуге. 
Чланом 15 Уредбе наведено је и да се под корисницима димничарских услуга 
између осталих подразумевају власници или корисници објеката и постројења у 
којима се налази ложишни, димоводни или вентилациони уређај или канал. 
 

У том смислу указујемо на неправилност у конкурсној документацији: 
 

Наиме, у конкурсној документацији на страни 3 наводи се да је предмет јавне 
набавке услуга чишћења котла 30 MW и котла 50 MW. На странама 4 и 5 у оквиру 
поглавља II (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга...) 
детаљније се описују потребне активности из чега се види да се ради о механичком 
чишћењу ложишног дела котла, економајзера, димњака и димног канала, као и 
хемијском чишћењу економајзера и котла са конзервирањем на крају грејне сезоне. 
Све наведене позиције и активности су из домена димничарских услуга имајући у 
виду Закон о комуналним делатностима. 
 

Из тог разлога, у складу са чл. 75, ст.1, т.5 Закона о јавним набавкама указујемо 
наручиоцу да је потребно да обавезне услове конкурсне документације допуни 
захтевом да понуђач који подноси понуду, достави Решење надлежног органа 
јединице локалне самоуправе о поверењу обављања димничарске делатности или 
Решење о вршењу димничарске делатности издатог од надлежног министарства. 
                                                   
Одговор Наручиоца: 
Наручилац није у могућности да тражи Решење надлежног органа локалне 
самоуправе о поверавању обављања комуналне делатности димничарске услуге на 
територији Града Ваљева, с обзиром на чињеницу да је Одлуком о димничарским 
услугама („Сл. гласник града Ваљева“ бр. 4/2019 и 16/2019) предвиђено чишћење 
димоводних објеката и ложишних уређаја у пословним просторима и објектима са 
ложишним уређајем топлотне снаге од 50 кW до 1 MW који користе чврсто и течно 
гориво за грејање, али не и објектима са ложишним уређајем веће топлотне снаге. 
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Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности 
(„Сл. гласник РС“ бр. 13/18, 66/18 и 51/19) прописује да јавно предузеће, привредно 
друштво, предузетник или други привредни субјект подноси захтев за проверу 
испуњености услова за отпочињање обављања комуналних делатности 
министарству надлежном за послове комуналних делатности, док вршиоци 
комуналних делатности који су до ступања на снагу Уредбе обављали комуналне 
делатности немају обавезу да поднесу захтев за утврђивање испуњености 
услова за отпочињање обављања комуналних делатности, али су дужни да ускладе 
своје пословање са Уредбом. („Напомена уз Уредбу о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних делатности“ објављена на интернет страници 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије,  
https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/uredba-o-nacinu-i-uslovima-za-otpocinjanje-
obavljanja-komunalnih-delatnosti) 

 

На основу напред изнетог, Наручилац остаје при захтевима из конкурсне 
документације. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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