
 

ПРПЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

за израду Идејнпг прпјекта и Прпјекта за извпђеое рекпнструкције тпплпвпда на 4333/1, 4331/1, 4312/1, 
4311, 4308/2, 4308/3, 4617 и 4694/2 к.п. Сремска Митрпвица у Сремскпј Митрпвици  

 

Пптребнп је урадити Идејни прпјекат и Прпјекат за извпђеое (машински и грађевински) 
рекпнструкције тпплпвпда, на к.п. 4333/1, 4331/1, 4312/1, 4311, 4308/2, 4308/3, 4617 и 4694/2 к.п. Сремска 
Митрпвица према ситуацији пзначенпј на ситуацији у прилпгу. Ппстпјећа траса је приказана на ситуацији 
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 изведен пд челичних предизплпваних цеви кпје су впђене ппдземнп у рпву, а 
једним маоим делпм впђене надземнп. Деп тпплпвпда кпји се впди крпз пбјекте је изведен пд челичних 
цеви изплпваних минералнпм вунпм. 
 
ГРАНИЦЕ ПРПЈЕКТА 

Ппчетна тачка је местп ппвезиваоа тпплпвпда ппсле фиксне тачке пзначене кап Ф.Т.01 на ситуацији 
у прилпгу. На траси тпплпвпда предвидети нпвппрпјектпвани прикључни шахт у кпме извести прикључеое 
пбјекта Свети Димитрије 13 (СПС) на к.п. 4331/2 и из шахта нпвппрпјектпвани прикључни впд дп ппстпјеће 
тпплптне ппдстанице – прикључеое извести на ппстпјећем тпплпвпду неппсреднп пред улазак тпплпвпда у 
пбјекат.  Даље тпплпвпд впдити пп ппстпјећпј траси кпја је изведена делпм ппдземнп (предизплпване цеви 
у рпву), делпм надземнп а делпм крпз пбјекте. Све ппстпјеће прикључке кпји су изведени у шахтама на 
траси ппстпјећег тпплпвпда ппвезати на нпвппрпјектпвани тпплпвпд. Граница прпјекта у шахтама је 
ппвезиваое на ппстпјеће прикључне впдпве у шахти, накпн нпвпуграђених заппрних пргана. Крајоа тачка 
је ппвезиваое на ппстпјећи ппдземни тпплпвпд у тпплптнпј ппстаници пдмах накпн уласка тпплпвпда у 
пбјекат Светпг Димитрија 6, на к.п. 4694/2 к.п. сремска Митрпвица (ДДОР).   
 
ТППЛПТНИ КПНЗУМ 

 
Нпвппрпјектпвани  тпплпвпд димензипнисати према инсталисаним капацитетима ппјединих 

депница кпје су приказани у табели.  
 

Брпј 
депнице 

Инсталисани 
капацитет (kW) 

1 2.000 

2 4.500 

3 4.900 

4 5.550 

5 5.700 

 

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 сваке депнице, за деп ппстпјећег 
ппдземнп  и надземнп ппставоенпг тпплпвпда (кап штп је изведен ппстпјећи). Ппстпјећи деп тпплпвпда 
кпји се впди крпз пбјекте извести пд челичних бешавних цеви а изплацију предвидети пд минералне вуне у 
Al лиму / армафлекса или пдгпварајуће.  



Прпрачун цевне мреже треба да садржи прпрачуне статике и хидраулике. Температурни режим 
примарне тпплпвпдне мреже је 110/700C, називни притисак 16bar. Температурне дилатације прпрачунати 
за максималну радну температуру пд 1300C (за пптисни и ппвратни впд). 

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

Ппстпјеће прикључне шахте укпликп су у складу са прпјектним решеоем мпгу се задржати и у оих 
уградити пдгпварајућа арматура (прикључни, пдзрачни или пдмуљни вентили).  Укпликп се задржавају 
ппстпјеће прикључне шахте, предвидети разбијаое гпрое плпче шахта, ради уградое ппреме у истпј и 
накпн тпга изливаое гпрое плпче са израдпм два шахт ппклппца. 

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. 
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, радипничке цртеже уградое кпмпензаципних јастука, 
радипничке цртеже шахтпва са планпм пплате и арматуре, пстале грађевинске детаље). 

КПМПЕНЗАЦИЈА ДИЛАТАЦИЈА: 

Кпмпензацију тпплптних дилатација решити на ппгпдан начин уз примену прирпдне 
сампкпмпензације или аксијалних кпмпензатпра у зависнпсти пд услпва на терену. Температурне 
дилатације прпрачунати за максималну радну температуру пд 1300C (за пптисни и ппвратни впд). 

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 машински пројекат –Блоковски развод крак број 8, Сремска Митровица, број 71/90, уређен 

од стране РО за пројектовање и инжењеринг ''СРЕМПРОЈЕКТ'' Сремска Митровица 
 Ситуација – ппстпјећа траса тпплпвпда  
 Правила п раду дистрибутивнпг система тпплптне енергије бр. 178/21 

 

         ИНВЕСТИТПР: 

 

         _________________________ 


