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Предмет:  Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 404-

17/2018-01– Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства чији 

је предмет замена постојећих котлова на гасно уље екстра лако и мазут котловима на 

природни гас уз уговорно испоручивање топлотне енергије општини Мали Иђош 

 

ПИТАЊЕ : 

Након званичног обиласка локације предметних објеката у Малом Иђошу и сагледавањем 

постојећег система грејања, на овај начим вам дајемо предлог за измену топлотног извора 

и дистрибуцију топле воде за грејање зграде општине и локалне самоуправе, полицијске 

станице и дома здравља у Малом Иђошу а везано за конкурсну документацију за јавну 

набавку у отвореном поступку, редни број: 404-17/2018-01. 

Наиме, конкурсном документацијом је за грејање наведених објеката предвиђено 

инсталирање централизованих гасних модуларних кондензационих генератора топлоте на 

зеленој површини у висини полицијске станице и њихово повезивање са постојећим 

подземним топловодом. 

Предлажемо да се уместо уградње централизованих гасних генератора изврши уградња 

једног гасног генератора за потребе општине и локалне самоуправе на самој фасади 

општине као и једног гасног генератора за потребе дома здравља и полицијске станице на 

самој фасади дома здравља. 

Повезивање предложених гасних генератора са постојећим подстаницама по објектима би 

се урадило путем нових подземних предизолованих топловода. Капацитети гасних 

генератора би били у складу са потребама објеката које снабдевају топлотном енергијом. 

Сматрамо да је технички исправније извршити инсталирање локалних гасних генератора 

на фасадама објеката, као што је предвиђено и на осталим објектима у оквиру конкурсне 

документације чиме би се повећала флексибилност у снабдевању топлотне енергије 

потрошачима. 

Тиме би се такође избегла и употреба постојећег подземног топловода који је у лошем 

стању услед година експлоатације и на коме вероватно постоје цурења. 



Такође би се избегла могућност да централизоване гасне генераторе на зеленој површини 

противпожарна полиција МУП Суботица третира као гасну котларницу сходно 

правилнику о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање 

гасних котларница. 

ОДГОВОР: Наручилац је размотрио предлог за измену решења за инсталирање топлотног 

извора и дистрибуцију топле воде за грејање зграде општине и локалне самоуправе, 

полицијске станице и дома здравља у Малом Иђошу;  и прихватио предложено, напред 

наведено решење-предлог.  

Напомена: Измене конкурсне документације у скалду са одлученим, биће објављене на 

Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца најкасније до 23.07.2018.год. 
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