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На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересованo лицe je, у писаном облику, за ЈН 30/2017 - 

Контејнерска подстаница топле потрошне воде на топлани Котеж,   поставилo наручиоцу 

следећа питања: 

 

Обзиром да систем мора да испуњава следећи услов: менаџер за водјење котлова у каскади са 
могућношћу екстерног водјења снаге, водјења по температури иза измењивача топлоте и 
могућношћу повезивања са постојећим надзорним системом.  

1. Питање: Који надзорни систем је у питању? 

Контејнер гасног генератора мора бити довољних димензија за несметан улазак и рад 
послужиоца или сервисера са пролазом испред котлова минималних димензија 600 mm, 
Контејнер гасног генератора мора бити израђен од термоизолованих сендвич панела 
минималне дебљине 60 mm. 
 

2. Питање: Обзиром да постоје уређаји који се испоручују фабрички као готови 

производ, имају намену спољне монтаже, урађени у inox-nom ормару  да 

унутрашњом изолацијом, имају директан приступ свим елементима, да ли је 

могуће понудити и такву опрему? 

 

Одговори Комисије за ЈН 30/2017 - Контејнерска подстаница топле потрошне воде на 

топлани Котеж : 

1. Све пише у пројектном задатку, који је у прилогу. 

2. Наша идеја, и само таква понуда ће бити прихваћена, је да 

контејнер мора бити довољних димензија за несметан улаз, 

пролаз и рад послужиоца и сервисера.  

 Прилог: 

Projektni zadatak 

1. INVESTITOR: JKP Grejanje Pančevo 

2. PREDMET PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA SISTEMA ZA DOGREVANJE TOPLE 

SANITARNE VODE 

3. LOKACIJA OBJEKTA: Toplana Kotež, Stevana Šupljikca bb 

4. VRSTA GORIVA: prirodni gas 

  

Predmet projekta je rekonstrukcija dela sistema za zagrevanje sanitarne potrošne vode u 
okviru toplane Kotež. 
Postojeći sistem za proizvodnju toplotne energije se sastoji od kotla snage 7 MW, solarnog 
kolektorskog postrojenja koje se sastoji od solarnog polja sa 360 kolektora, odgovarajućih 
pumpi za transport vode izmedju solarnog polja i akumulatora energije, akumulatora energije 
zapremine 15 m3 i veznih cevovoda i sistema za nadzor i upravljanje. 
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Trenutno stanje sa dogrevanjem vode na potrebnu temperaturu kotlom od 7 MW je 
neodgovarajuće jer je snaga kotla prevelika za potrebe rada zajedno sa instaliranim solarnim 
sistemom. Takodje flekibilnost ovog kotla u radu nije odgovarajuća jer ne može pratiti brze 
promene u proizvodnji energije iz solarnog sistema i potrošnji energije u toplotnim 
podstanicama. Iz ovog razloga se javila potreba za instalaciju manjeg kotlovskog sistema sa 
velikom fleksibilnošću raspona snage i visokom efikasnošću. Ovaj kotlovski sistem treba da 
poseduje mogućnost automatskog praćenja proizvodnje energije u solarnom sistemu i 
prilagodjavanja trenutnim potrebama sistema. 
Osim toga, novi kotlovski sistem treba da bude sposoban da autonomno prati i dogreva 
sanitarnu vodu i kada solarni sistem nije u radu. Zbog ovakvih specifičnih zahteva visoke 
fleksibilnosti i visoke energetske efikasnosti zamišljen je sistem koji se sastoji od 4 
kondenzaciona kotla ukupne snage loženja Qc (prema EN483) preko 1100 kW i odnosa 
mimimum – maksimum bar 1:20 na režimu rada 80/60. Uzimajući u obzir činjenicu da sistem 
treba da radi 24h/365 dana u godini i da bude autonoman bez ljudske posade, odabrano je 
rešenje da kotlovi budu smešteni u nezavisnu kontejnersku kotlarnicu – kontejnerski gasni 
generator odvojenu od samog objekta toplane Kotež.  
Kontejner gasnog generatora mora biti dovoljnih dimenzija za nesmetan ulazak i rad 
poslužioca ili servisera. 
Kontejner gasnog generatora mora biti izradjen od termoizolacionih negorivih sendvič 
panela, proizvedenih i testiranih prema SRPS U.J1.090, minimalne protivpožarne otpornosti 
od 60 min. 
Kontejner gasnog generatora treba da sadrži kompletnu elektroinstalaciju, elektrokomandni 
orman, osvetljenje, servisne utičnice 220 i 24V i izvedeno uzemljenje koje se spaja sa 
uzemljenjem objekta. 
Za gasni generator obavezno je dostaviti stručno mišljenje o kvalitetu i usaglađenosti tipskog 
gasnog generatora i tumačenje MUP-a.  
Kotlovi treba da budu opremljeni modernim automatikama i kaskadnim menedžerom 
sagorevanja za vodjenja viđe kotlova u cilju odavanja optimalne količine energije potrebne u 
datom trenutku. Sistem kotlova treba da sistemom promenljivog protoka održava potrebnu 
razliku temperatura, tj. kotlovi treba da budu opremljeni pumpama sa frekventnom 
regulacijom. 
Sastavni deo gasnog generatora su pored kotlova i gore navedene opreme i sva ostala 
neophodna oprema kao što su razdelnik, sabirnik, izolacija, cevovodi vode i gasa sa 
armaturom, dimnjački sistem izradjen od odgovarajućih materijala sa motornim zapornim 
uredjajima na svakom kotlu i zajedničkim dimovodom u kontejneru i dimnjakom potrebne 
visine u odnosu na okolne objekte, izradjen od nerdjajućeg lima sa izolacijom. Kotlovi treba 
da budu opremljeni gasnim slavinama sa termičkim osiguračima u slučaju požara. Svaki 
kotao treba da bude snabdeven manometrom, automatskom odzrakom, sigurnosnim 
ventilom i ekspanzionom posudom. 
Uzevši u obzir činjenicu da će izmedju toplane Kotež i kontejnerske gasne kotlarnice 
postojati deo nadzemnog cevovoda, predvidjeno je da kontejnerska kotlarnica bude 
nezavisan cirkulacioni sistem u kojem će fluid za prenos toplote biti otporan na smrzavanje. 
Prenos energije iz kontejnerske kotlarnice na tehničku vodu koja cirkuliše u sistemu za 
grejanje sanitarne vode će se vršiti preko izmenjivača toplote. Izmenjivač će biti smešten u 
objektu toplane Kotež. 
Sistem automatskog vodjenja i nadzora kontejnerske kotlarnice se mora uskladiti sa 
postojećim sistemom za nadzor i upravljanje toplanom Kotež. Postojeći skada sistem se 
sastoji od nadzornog računara sa softvareom ProGrafNT proizvodjača Neuberger i ModBus 
RTU RS485 protokolom.  
Za predaju energije proizvedene u kontejnerskom gasnom generatoru predvideti je rastavljivi 

pločasti izmenjivač toplote sledećih karakteristika: 

 kapacitet toplote Q = 1380 kW, 

 Radni fluid sa primarne strane (strana kontejnerskog gasnog generatora): 
TERMOFLUID 30%. 

 Radni fluid sa sekundarne strane : voda.  

 režim rada: 
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 protok: primar: q'=64m3/h sekundar: q"=67m3/h 

 temperaturna razlika: primar:Δt '= 75/55 °C, sekundar Δt "= 42/60 °C,  

 maksimalni pritisak: primar: NP' = 6 bar, sekundar: NP "= 16 bar,  

 maksimalna pad pritiska primar: maxΔp'= 20 kPa, sekundar: Δp''= 20 kPa. 
Za snabdevanje kotlova gasom, potrebno je predvideti opremu za redukciju pritiska gasa sa 

1,2 bar na pritisak potreban za rad kontejnerskog gasnog generatora: slavine, filter, merač 

protoka i visokopritisni regulator sa manometrima na ulazu i izlazu i sigurnosnim i blokadnim 

ventilom sa izvedenim vodovima za ispust i rad regulatora, i ostalim montažnim materijalom. 

U slučaju kvara ne kontejnerskom gasnom generatoru ostaviti mogućnost upotrebe 
postojećeg kotla od 7 MW. 
 
 

 

Напомена: Изменом конкурсне документације је предвиђен обавезан обилазак топлане 

за коју  се ради испорука и  уградња контејнерске подстанице топле потрошне воде.  

Долазак за све понуђаче заказује се за 12.12.2017. године у 10 часова у седишту 

Наручиоца у Панчеву, Ул. Цара Душана 7. Представници Наручиоца ће заједно са 

представницима понуђача отићи на Топлану Котеж у ул. Стевана Шупљикца бб и након 

обиласка издати им потврду.  

Понуде понуђача који нису били у обиласку објекта се неће прихватити.  

ПОТВРДА СА ОБАВЉЕНОГ ОБИЛАСКА ЈЕ ОБАВЕЗУЈУЋИ УСЛОВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ПОНУДЕ (ПОТВРДА СЕ ИЗДАЈЕ ПРИЛИКОМ ОБИЛАСКА). 

 

 

Панчево, 01.12.2017. 

 

 

 

               Комисија  


