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ПРЕДМЕТ: Одговор на Захтев за заштиту права и достава података 
 
 
     На основу члана 153. став 1. Тачка 2, Закона о јавним набавкама, достављамо вам 
Одговор на Захтев за заштиту права који је поднело Акционарско друштво за одржавање 
димоводних и ложишних уређаја “Димничар“ Београд, Делиградска 26, као и доставу 
комплетне документације из покренутог поступка јавне набавке мале вредности.  
 
Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас“ Инђија, као наручилац, објавило је Позив за 
подношење понуда и Конкурсну документацију за јавну набавку услуге обављања 
техничке контроле исправности димоводних инсталација на који су прикључена ложишта 
која као енергент користе природни гас,  ЈНМВ бр. Б4/14. Позив и конкурсна 
документација су објављени дана 21.03.2014. године на Порталу Управе за јавне набавке и 
на интернет страници Наручиоца. 
Рок за подношење понуда је 28.03.2014 године. 
  
Акционарско друштво за одржавање димоводних и ложишних уређаја “Димничар“ 
Београд, Делиградска 26, дана 25.03.2014. године подноси Наручиоцу Захтев за заштиту 
права којим се оспорава садржина конкурсне документације. 
 
У поступку претходне провере поднетог захтева захтева за заштиту права наручилац је 
утврдио да захтев поднет у року и да је изјављен од заинтересованог лица и потписан од 
стране овлашћеног пуномоћника. 
Захтев за заштиту права Наручилац је примио на своју емаил адресу дана 25.03.2014 
године, а путем поште дана 26.03.2014. године. 
Наручилац је утврдио да Захтев за заштиту права садржи све податке из члана 151. Закона 
о јавним набавкама. 
 
Подносилац у свом Захтеву наводи да Конкурсна документација наручиоца није урађена у 
складу са Законом о јавним набавкама, Законом о енергетици и Законом о цевоводном 
транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника. 
Подносилац захтева оспорава садржину конкурсне документације  на страни 7,. Одељак В- 
Услови за учешће у поступку ЈН из члана 75. И 76. Закона и Упутство како се доказују 
испуњеност тих услова , тачка 1.2. Кадровски и технички капацитет, где је предвиђено да 
се овај услов испуњава ако понуђач има у радном односу на неодређено време најмање три 



запослена, а на страни 8, је предвиђено да се испуњеност тих услова  доказује доставом 
копија М-1 образаца на наведене запослене. 
Подносилац Захтева даље наводи одредбе чланова Закона о енергетици и Закона о 
цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 
угљоводоника које се односе на послове одржавања нафтовода, цевовода и унутрашњих 
гасних инсталација, а које по његовом мишљењу представљају основ за поништење 
предметне набавке и измену конкурсне документације. 
 
Наручилац предлаже Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
да одбије Захтев за заштиту права који је поднело Акционарско друштво за одржавање 
димоводних и ложишних уређаја “Димничар“ Београд, Делиградска 26, из следећих 
разлога: 
 
Предмет јавне набавке број Б4/14 је услуга обављања техничке контроле исправности 
димоводних инсталација, на који су прикључени ложишта која као енергент користе 
природни гас, чишћење димњака по потреби  са издавањем атеста. 
Ради се о класичној димњичарској услузи, без било какве контроле унутрашњих гасних 
инсталација. Да поједноставимо, проверава се пропусност димоводних канала (димњака) и 
издавање атеста по извршеној провери – прегледу. Сматрамо да је М- 1 образац на којем је 
наведено занимање димњичар довољан доказ да запослени код понуђача обавља послове 
димњачара и да је оспособљен за пружање наведених услуга, обзиром да у нашем 
образовном систему не постоји школа за занимање димњичара. 
Као дистарибутеру гаса врло добро нам је познато ко може да врши контролу унутрашњих 
гасних инсталација како је регулисано у члану 106, став 2. Закона о енергетици, али у 
истом члану је наведено да је одржавање обавеза крајњег купца, а то је власник објекта 
који користи гас, а не дистрибутер природног гаса. 
На основу наведеног очигледно је да подносилац Захтева није схватио да предмет ове 
набаке није контрола унутрашњих гасних инсталација. 
 
 
Прилог: 

- Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 719 од 12.03.2014. г. 
- Решење о образовању Комисије за јавну набавку бр. 719/1 од 12.03.2014. г. 
- Конкурсна документација  за ЈН Б4/14 бр. 785 од 21.03.2014. године. 
- Позив за подношење понуда, бр. 784-1 од 21.03.2014. године 
- Захтев за заштиту права који је поднело Акционарско друштво за одржавање 

димоводних и ложишних уређаја “Димничар“ Београд, Делиградска 26, заведен код 
Наручиоца под деловодним бројем 814 дана 26.03.2014 године 

- Доказ о уплати таксе од стране подносиоца Захтева за заштиту права 
- Пуномоћје заступника подносиоца Захтева за заштиту права 

 
                                                                                  За наручиоца 
                                                                            Председник Комисије 
                                                                               за јавну набавку 
                                                                         дипл.инж.маш. Боривоје Девић 
 


