
 
Број:425 
Датум:25.08.2014. 
Сремска Митровица 
 
 На основу члана 63. став. 3, а складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама („Службени 
Гласник РС“ бр. 124/12) Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици, Планинска бр. 1, дана 
25.08.2014. године упућује 
 

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 
У отвореном поступку јавне набавке радова – аутоматизација и санација котларнице 

у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици 
 

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке радова  је дана 22.08.2014. године путем 
електронске поште упутио питање: 
 
ПИТАЊЕ: у техничкој спецификацији јавне набавке ЗА АУТОМАТИЗАЦИЈУ И САНАЦИЈУ 
КОТЛАРНИЦЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ под одељак “Б” 
- Машинска опрема и радови ставка 4. гласи: Монтажа постојећег претходно демонтираног 
комбинованог горионика ГН – 7/2 „Термоелектро“ са повезивањем на командни панел. 
  
Увидом у технички каталог произвођача горионика “Термоелектро-ММ” за предметни горионик ГН 
7/2 дефинисан је радни опсег од 300-1750 кW. Како је горионик до сада погонио топловодни котао 
“Топлота” Загреб капацитета 800.000 кцал тј. 930 кW, он је “радио” са теоретских маx. 53% свог 
капацитета. Новопројектованим стањем, исти горионик се монтира на нови котао “Топлинг” Београд 
знатно мањег капацитета односно 580 кW чиме ће горионик ГН-7/2 наше субјективно мишљење да уђе 
у врло неповољни режим рада од теоретских маx. 33% капацитета а у стварности вероватно око 25% 
свог капацитета. 
Наше питање је следеће: 
1) Какво ће се сагоревање постићи при таквим режимима рада гасног горионика? 
2) Да ли предвиђени нови котао може да “поднесе” горионик знатно веће снаге од свог номиналног 
капацитета? Неусклађене снаге горионика и погоњеног генератора топлоте могу да доведу до 
неправилног рада и бржег хаварисања опреме (наше субјективно мишљење) 
3) Да ли је у блиској будућности могуће планирана набавка другог новог мањег горионика истог или 
сличног као што је дефинисано у ставка 2. под одељак “Б” - Машинска опрема и радови прилагођеног 
новом котлу наместо постојећег ГН-7/2? 
4) Ако јесте, да ли ће доћи до измене у конкурсној документацији ове јавне набавке? 
 
ОДГОВОР:Питања под 1, 2 и 3 немају везе са јавном набавком него су ствар пројектантског 
решења. Одговор на питање бр. 4  - неће доћи до измене конкурсне документације везано за 
ваша питања.  
 

                                           Комисија за јавну набавку 


