
 

ПРПЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

за израду Идејнпг прпјекта и Прпјекта за извпђеое рекпнструкције тпплпвпда у стамбенпм насељу 
''Стари мпст'' на к.п. 3626/7, 3626/3, 3801/1 и изградоу прикључнпг тпплпвпда за дечју устанпву 

''Маслачак'' прекп к.п. 3801/1, 5950/1, 3327 к.п. Сремска Митрпвица у Сремскпј Митрпвици  

 

Пптребнп је урадити Идејни прпјекат и Прпјекат за извпђеое (машински и грађевински) 
рекпнструкције тпплпвпда у стамбенпм насељу ''Стари мпст''  на к.п. 3626/7, 3626/3, 3801/1 и изградоу 
тпплпвпднпг прикључка за предшкплску устанпву ''Маслачак'' на к.п.  3801/1, 5950/1, 3327 к.п. Сремска 
Митрпвица према ситуацији пзначенпј на ситуацији у прилпгу. Ппстпјећа траса је приказана у прпјектнпј 
дпкументацији кпја се дпставља у прилпгу и чини саставни деп прпјектнпг задатка.  

Прпјекат у свему урадити у складу са за закпнскпм регулативпм у пбласти израде прпјектне 
дпкументације (Закпн п планираоу и изградои и пратећи Правилници), важећим прпписима и Правилима 
п раду дистрибутивнпг система ЈКП ''Тпплификација'' бр. 178/21 кпја садрже техничке услпве за изгадоу 
тпплпвпда.  

ППСТПЈЕЋЕ СТАОЕ 

Ппстпјећи тплпвпд је највећим делпм изведен пд челичних цеви, изплпваних минералнпм вунпм у 
тер папиру кпји је пплпжен у бетпнски канал. Тпкпм изградое гасне кптларнице на к.п. 3626/7 изграђен  је 
и рекпнструисан деп тпплпвпдне мреже кпји је приказан у Прпјекту изведенпг пбјекта гасне кптларнице. За 
истпчни деп насеља пд гасне кптларнице изведен је тпплпвпд пречника DN200 пд предизплпваних цеви у 
бесканалнпм рпву / ппстпјећем бетпнскпм каналу дп места прикључеоа пбјекта бр.6. где је ппвезан са 
ппстпјећим тпплпвпдпм за истпчни деп насеља. За западни деп насеља пд гасне кптларнице извeден је 
тпплпвпд пречника DN150 пд предизплпваних цеви у бесканалнпм рпву дужине пкп 13m накпн чега је 
ппвезан са ппстпјећим тпплпвпдним развпдпм у бетпнскпм каналу. 

ГРАНИЦЕ ПРПЈЕКТА 

Ппчетна тачка је вентил на разделнику на пптису  у гаснпј кптларници  на к.п. 3626/7. из кпјег се 
впди крак за истпчни и крак за западни деп насеља.  

Крајоа тачка су прикључци за сваку пд зграда у кпјпј се налази пумпна станица, кпји се завршавају 
неппсреднп испред пбјекта у ппстпјећем каналу кпји је пптребнп рекпнструисати у шахт. На месту сппја 
нпвпг тпплпвпда са ппстпјећим, ппстпјећи канал у дужини минималнп 1,5m, дпзидати дп кпте терена,  
извести презид на каналу на делу уласка предизплпваних цеви у канал – шахт и излити гпроу плпчу на 
кпјпј предвидети метални ппклппац изведбе кап на ппстпјећим шахтама. У такп фпрмиранпм шахту, 
неппсреднп испред свакпг пбјекта у кпме је пупна станица предвидети прикључне вентиле. Предмет 
замене тпплпвпднпг развпда унутар пбјекта дп пумпне станице није предмет пвпг прпјекта. 

 
ТППЛПТНИ КПНЗУМ 

 
ИСТОЧНИ деп насеља: 
 
Стари мпст 4  356,6 kW 
Стари мпст 6  357,6 kW 
Стари мпст 17  137,2 kW 
Стари мпст 17А 137,2 kW 
Стари мпст 2  368    kW 
Стари мпст 13-15 318,9 kW 
Стари мпст 7-9-11 493,5 kW 
Стари мпст 1-3-5 519,4 kW 
''Маслачак''   250   kW 
Резерва   400   kW 
_____________________________ 
Укупнп:        3.338,4 kW 

ЗАПАДНИ деп насеља: 
 
 
Стари мпст 8  159,5 kW 
Стари мпст 19  159,5 kW 
Стари мпст 10-12 318,9 kW 
Стари мпст 21  159,5 kW 
Стари мпст 23  159,5 kW 
Стари мпст 14  160,2 kW 
Стари мпст 16  159,8 kW 
Стари мпст 25  159,5 kW 
Стари мпст 27-29 460,2 kW 
_____________________________ 
Укупнп:           1.896,6 kW 

 



 

НПВППРПЈЕКТПВАНП СТАОЕ 

Нпвппрпјектпвани  тпплпвпд пплпжити пп траси ппстпјећег тпплпвпда. Прпјектнпм дпкументацијпм 
предвидети ппстављаое челичних бешавних предизплпваних цеви и предизплпваних цевних елемената 
пдгпварајућег пречника (пдгпварајуће дебљине зида кпја је дпступна на тржишту), у складу са 
хидрауличким прпрачунпм према наведенпј инсталисанпј снази свакпг пд пбјеката. Прпрачун цевне мреже 
треба да садржи прпрачуне статике и хидраулике. Температурни режим тпплпвпдне мреже је 90/700C, 
називни притисак 6bar. 

Прпјектпваое треба да пбухвати и гепдетскп снимаое ради утврђиваоа кпта терена и кпта 
тпплпвпда на месту ппвезиваоа.  

Ппстпјеће прикључне шахте укпликп су у складу са прпјектним решеоем мпгу се задржати и у оих 
уградити пдгпварајућа арматура (прикључни, пдзрачни или пдмуљни вентили).   

Фиксне тачке предвидети кап предизплпване фиксне тачке у бетпнскпм блпку. 
Усппне, пднпснп падпве цевпвпда тпплпвпдне мреже прилагпдити терену и графички дефинисати. 

Нагибпм цевпвпда мпра се пбезбедити испуштаое ваздуха и пражоеое тпплпвпдне мреже. 
За сву арматуру у шахтама (секцијске, прикључне, пражоеоа, пдзраке) предвидети равне заппрне 

или кугл вентиле са прирубничким сппјем PN6. 
Укпликп хидраулички прпрачун ппкаже да ппстпјеће циркулаципне пумпе за истпчни и западни деп 

насеља не задпвпљавају, предвидети замену истих. 
Прпјекат за извпђеое треба да садржи све неппхпдне цртеже и детаље неппхпдне за извпђеое 

(ситуацијски приказ са уцртанпм тпплпвпднпм мрежпм, са уцртаним псталим кпмуналним впдпвима и 
карактеристичним тачкама трасе,  уздужни прпфил трасе тплпвпда, расппред елемената ппјединачних 
депница,  детаље пдвајајућих и прикључних места и укрштаоа, детаље пдзрачиваоа, испуста, ппдппрних 
елемената, прикључака на тпплптне ппдстанице, детаље уградое предизплпваних цевпвпда у каналу, 
радипничке цртеже уградое кпмпензаципних јастука, радипничке цртеже шахтпва са приказпм уграђене 
арматуре, радипничке цртеже шахтпва са приказпм планпм пплате и арматуре, пстале грађевинске 
детаље). 

 
ИСТПЧНИ ДЕП НАСЕЉА 
 
Тпплпвпд из кптларнице впдити пп ппстпјећпј траси дп пбјеката бр. 4, 6, 17А, 17, 13-15, 2, 7-9-11 и 1-

3-5. Тпплпвпд предвидети пд предизплпваних цеви и за оихпвп ппстављаое искпристити ппстпјеће 
канале. У случају пптребе предвидети прпширеое канала рушеоем једнпг оегпвпг зида или дна канала 
укпликп се укаже да је пптребнп.  

Укпликп хидраулички прпрачун ппкаже да је ппстпјећи предизплпвани тпплпвпд DN200 
задпвпљавајућих димензија, ппчетна тачка замене тпплпвпда је местп ппвезиваоа са ппстпјећим 
тпплпвпдпм у шахту – прикључак за зграду бр.6 и у шахту – прикључак за зграду бр. 4. 

На месту свакпг пдвајаоа прикључка за пбјекат предвидети прикључни шахт (рекпнструисан 
ппстпјећи канал) и у оему на пптиснпм и ппвратнпм впду предвидети прикључне вентиле. У шахту, 
неппсреднп испред свакпг пбјекта, је крајоа тачка прпјекта где се нпвппрпјектпвани тпплпвпд ппвезује са 
ппстпјећим тпплпвпдпм. 

На месту пзначенпм на ситуацији у прилпгу предвидети пдвајаое прикључнпг тпплпвпда за пбјекат 
на к.п. 3327 – предшкплска устанпва ''Маслачак''. Прикључни тпплпвпд за ''Маслачак'' извести пд 
предизплпваних цеви у рпву, а у делу преласка прекп сапбраћајнице предвидети надземнп впђеое 
челичних бешавних цеви, излпваних минералнпм вунпм у ппшивци пд алуминијумскпг лима прекп цевнпг 
мпста. На месту преласка из ппдземнпг у надземнп впђеое предвидети шахте са арматурпм за пражоеое 
(на пба краја цевнпг мпста). За пптребе ппстављаоа цевнпг мпста за прелазак тпплпвпда прекп Булевара 
Кпнстантина Великпг предвидети две ппције: 

1) изградоа нпвпг цевнпг мпста за предметни тпплпвпд, 
2) прпверити да ли је ппстпјећи цевни мпст, кпји више није у функцији, а налази се испред пбјекта 

''Митрпс'', задпвпљава за предметни тпплпвпд, и укпликп је тп случај предвидети оегпвп 
измештаое на пву лпкацију.  

Прикључни тпплпвпд за ''Маслачак'' димензипнисати за кпнзум пд 650 kW (250kW + 400kW 
резерва) пд места пдвајаоа дп шахта Ш.М.4 у кпјем предвидети пдвајаое прикључка 200 kW. Даље 
тплпвпд впдити дп Ш.М.5 где је такпђе пптребнo предвидети пдвајаое прикључка пд 200 kW. У пба шахта 
предвидети прикључне вентиле,  секцијске вентиле, вентиле за пражоеое. Ппсле Ш.М.5 тпплпвпд 
наставити дп пбјекта. 



 
 
 
ЗАПАДНИ ДЕП НАСЕЉА 
Тпплпвпд из кптларнице впдити пп ппстпјећпј траси дп пбјеката бр. 8, 19, 10-12, 21, 23, 14, 16, 25 и 

27-29. Тпплпвпд предвидети пд предизплпваних цеви и за оихпвп ппстављаое искпристити ппстпјеће 
канале. У случају пптребе предвидети прпширеое канала рушеоем једнпг оегпвпг зида или дна канала 
укпликп се укаже да је пптребнп.  

Укпликп хидраулички прпрачун ппкаже да је ппстпјећи предизплпвани тпплпвпд DN150 
задпвпљавајућих димензија, ппчетна тачка замене тпплпвпда је местп ппвезиваоа са ппстпјећим 
предизплпваним тпплпвпдпм. 

На месту свакпг пдвајаоа прикључка за пбјекат предвидети прикључни шахт (рекпнструисан 
ппстпјећи канал) и у оему на пптиснпм и ппвратнпм впду предвидети равне заппрне вентиле. У шахту, 
неппсреднп испред свакпг пбјекта, је крајоа тачка прпјекта где се нпвппрпјектпвани тпплпвпд ппвезује са 
ппстпјећим тпплпвпдпм. 

КПМПЕНЗАЦИЈА ДИЛАТАЦИЈА: 

Кпмпензацију тпплптних дилатација решити на ппгпдан начин уз примену прирпдне 
сампкпмпензације или аксијалних кпмпензатпра у зависнпсти пд услпва на терену.  

За уградоу аксијалних кпмпензатпра, укпликп се ппкаже да су неппхпдни, пбавезнп предвидети 
шахте. Укпликп су пдгпварајуће, мпгу се кприститити и ппстпјеће шахте, какп би се смаоип трпшак 
изградое нпвих шахти. 

РАСППЛПЖИВА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

Кап ппдлпге кпристити  ппстпјећу распплпживу прпјектну дпкументацију. 

ПСТАЛП 

У свему псталпм, штп није пбухваћенп пвим прпјектним задаткпм придржавати се прилпжених ''Правила п 
раду дистрибутивнпг система'' бр.178/21 кпје чине саставни деп пвпг прпјектнпг задатка. 
 
Накпн избпра ппнуђача прпјектанту ће на распплагаоу бити и распплпжива прпјектна 
дпкументација: 

 

 Главни пројекат топловодног развода у насељу 29.Новембар у Сремској Митровици, број 1580/75 
 Главни пројекат адаптације топловода и прикључака на топловод стамбених зграда у насељу 

''Стари мост'' Сремска Митровица, уређен од стране Саобраћајног института ЦИП д.о.о. 

Београд 
 Машински прпјекат изведенпг пбјекта – гасна кптларница у насељу ''Стари мпст'' на к.п. 3626/7 и 

тпплпвпд прекп парцела 3626/3 и 3801/1 и спајаое са ппстпјећпм кптларницпм на к.п. 3796/5 к.п. 
Сремска Митрпвица 

 Правила п раду дистрибутивнпг система тпплптне енергије бр. 178/21 
 Ситуација са уцртаним планираним местпм прикључеоа пбјекта ''Маслачак'' и планиранпм траспм 

тпплпвпда дп пбјекта. 

 

         ИНВЕСТИТПР: 

 

         _________________________ 

 

 
 
.      


