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ПРЕДМЕТ: 

 

Одговор на питање постављено у вези са поступком јавне набавке радова:  Сезонски сервис 

опреме котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији 

Републике Србије –  

18 Полицијских управа, 

 за потребе МУП-а, 

 

ЈН 267/15 

 

 У вези са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 

124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон) Министарство унутрашњих послова као 

Наручилац у поступку јавне набавке радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних 

подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, 

за потребе МУП-а, ЈН 267/15 доставља одговоре на питања постављена у предметном поступку. 

 

ПИТАЊЕ:  Молимо Вас да нам јасно, прецизније појасните шта подразумевате под наведеним 

описом – ПОТРЕБНИМ РАДОВИМА – РЕДОВАНМ СЕРВИС: 

 
-сервис и штеловање горионика(дали само демонтажа, чишћење ,прање делова горионика,прање 

филтера горива, поновна монтажа и пуштање у пробни рад горионика -Врло је битно навести 

типове горионика и капацитете истих. 

-баждарење вентила сигурности (са демонтажом,без демонтаже, без пражњења и пуњења 

инсталације или посуде где је уграђен вентил сигурности, величина НО /НП ,да ли се доставља 

уверење о бездарењу). 

-општи преглед инсталације грејања и свега другог (да ли се то односи само на визуелни преглед 

целокупне грејне инсталације почевши од извора-котлова до крајњих грејних тела , експанзионих 

посуда и оџрака по свим грејним објектима (канцеларијама и другим просторијама),преглед 

система довода горив за котлове са горионоцома,довод струје за котлове на струју од електро 

ормана до котлова 

(опрема у електро орманима није предмет радова),изолација грејне инсталације,котлова није 

предмет радова 

-за све ставке предвидети употребу спојног ,заптивног и другог потребног материјала,повезати 

инсталацију и изврсити пробни погон-Молимо вас о каквом спојном  и заптивном материјалу је 

рец(Спојнице,прирубнице,цеви-које,дихтунг-који,тефлон,кудеља,азбест,клингерит,бакарни 

гигтунзи,дихтунзи плоцастих измењиваца и  многи други). 

шта значи повезивати инсталацију -вероватно је нека ван функције или израдити нову и исту 

испитати? 



 

ОДГОВОР:   
 

Захтевани радови су у домену редовног одржавања и припреме инсталације за предстојећу грејну 

сезону, и то : 

- основни сервис горионика (провера рада, штеловање продуката сагоревања и отклањање мањих 

недостатака), 

- баждарење вентила сигурности (демонтажом и одношењем у овлашћену фирму на баждарење, са 

издавањем атеста), 

- преглед рада циркулационих пумпи, преглед исправности експанзионих посуда и др, 

- евентуална замена дихтунга на спојевима на којима се уочи цурење, 

- евентуална замена термометара или манометара, и сл, 

- пуштање система у пробни погон и други пратећи послови у поступку пуштања система, 

- визуелни преглед инсталације грејања у објекту, дотезање спојева вентила и вирбли, и сл. 

- ког гасних инсталација преглед унутрашње гасне инсталације са издавањем потврде о 

исправности од за то овлашћене фирме. 

 

Претежно уграђени горионици на лако лож уље су производ "Weishaupt", а капацитети се могу 

видети на основу снаге котлова датој у табели. 

 

За све веце неисправности на опреми и инсталацији, а које је неопходно урадити како би систем 

функционисао, понуђац це доставити посебну понуду. 

 

 

 

 

                                                                                             члан комисије 

 

 

Марко Стамболија с.р. 

 

 

 

 


