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1.1. НАСЛОВНА СТРАНА 

 

Инвеститор: 

 

Објекат: 

 

Врста техничке документације:

 

Назив и ознака дела пројекта: 

 

За грађење/извођење радова: 

 

Печат и потпис:   

 

Печат и потпис: 

 

Број дела пројекта: 04-06/17 

Место и датум: Лозница, 

D 

15300 LOZNICA, Pašićeva 5/5   

 
Fax: 015  / 889-124   www.piramida2003.co.rs    e-mail:   office@piramida2003.co.rs

________________________________________________________________________________

6 – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ГРАД ЛОЗНИЦА-ГРАДСКА УПРАВА И „ЛОЗНИЦА

Локални надземни и подземни цевовод

(ван зграда): Лозница („Плоча“) – Воћњак

документације: Идејно решење (ИДР) 

 6 – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

 Нова градња 

Пројектант: 

„ПИРАМИДА 2003“ д.о.о. 

Лозница, Пашићева 5/5; 

Одг. лице: Милан Крсмановић, дипл инж

Одговорни пројектант:   Драган Млађеновић

                                          Лиценца бр: 

Лозница,  јуна 2017. 

 

office@piramida2003.co.rs 

_________________________________________________ 

Прилог 9. 

МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

И ЛОЗНИЦА-ГАС“ Д.О.О. ЛОЗНИЦА 

подземни цевовод за дистрибуцију гаса 

Воћњак - Тршић   

МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Крсмановић дипл. инж. ел. 

Драган Млађеновић, дипл. маш. инж. 

: 330 2265 03   
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1.2.  САДРЖАЈ  ПРОЈЕКТА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (6) 
 

1.1. Насловна страна Пројекта машинских инсталација (6) 

1.2. Садржај Пројекта машинских инсталација (6) 

1.3. 
Решење о одређивању одговорног пројектанта за Пројекат машинских инсталација 

(6) 

1.4. Изјава одговорног пројектанта Пројекта машинских инсталација (6) 

1.5. Текстуална документација 

1.6. Нумеричка документација 

1.7. Графичка документација 
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Прилог 8. 

 

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службенигласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 

145/14)и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015.) као: 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 
за израду Пројекта машинских инсталација (6) који је део Идејног решења (ИДР) за изградњу 

локалног надземног и подземног цевовода за дистрибуцију гаса (ван зграда): Лозица (“Плоча”)-

Воћњак-Тршић одређује се: 
 

 

Драган Млађеновић, дипл. маш. инж.  (лиценца бр: 330 2265 03) 

 

 

 

Пројектант: „ПИРАМИДА 2003“ д.о.о.  

                                                              Лозница, ул. Пашићева 5/5 

 

Одговорнолице/заступник: Милан Крсмановић, дипл. инж. ел. 

 

 

 

Печат: Потпис: 
 

                       
 

 

 

 

 

Број техничке документације: 04-06/17 

Место и датум: Лозница, јуна 2017. 
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Прилог 4. 

 

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

       ПРОЈЕКТА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (6) 

 

Одговорни пројектант Пројекта машинских инсталација, који је део Идејног решења за изградњу 

локалног надземног и подземног цевовода за дистрибуцију гаса (ван зграда): Лозица (“Плоча”)-

Воћњак-Тршић:  

 
 

Драган Млађеновић, дипл. маш. инж. 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 
1. да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима  

да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 
 

2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење 
основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима 
се доказује испуњеност основних захтева. 

 

 

Одговорни пројектант ПГД:              Драган Млађеновић, дипл. маш. инж. 

Број лиценце:                  330 2265 03 

 

  

Печат: Потпис: 

  

  
 

 

 

Број техничке документације: 04-06/17 

Место и датум: Лозница, јуна 2017. 
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1.5.   T E K S T U A L N A    D O K U M E N T A C I J A 

 

  
 

 1.5.1. TEHNIČKI OPIS 

 

 

 

U skladu sa zahtevom investitora, projektom je definisan način snabdevanja prirodnim gasom 
budućih potrošača, pre svega Centra za rekreativnu nastavu i OŠ „Vuk Karadžić“ u Tršiću, a zatim i 
potrošača uz buduću trasu distributivnog gasovoda, uključujući selo Voćnjak i selo Tršić. Granice 
projekta su krajnja tačka postojećeg distributivnog gasovoda Loznica u naselju „Ploča“ do zaključno sa 
početkom priključnog gasovoda (DN63) Centra za rekreativnu nastavu u Tršiću. Obuhvat projekta je 
definisan granicama građevinskog reona, prema priloženoj grafičkoj dokumentaciji. 

Projektom je predviđeno je podzemno polaganje PE cevovoda na dubini od min. 800mm ( od 
nivoa terena do gornje izvodnice cevovoda ). Niveleta gasovoda treba da prati niveletu terena, što 
omogućeno elastičnošću PE-HD cevi. Iskop rova vrši se mašinski ili ručno, u zavisnosti od postojećih 
objekata i instalacija na trasi.  

Cevi su od polietilena visoke gustine (PE-HD) i to PE80 - SDR 11 ili boljeg, u svemu prema 
važećim standardima, dimenzija prema priloženoj grafičkoj dokumentaciji, ukupne dužine od  5680,2 m. 
 Definitivno postavljen gasovod se geodetski snima i ti podaci se koriste za izradu projekta 
izvedenog stanja, kao u za katastar podzemnih instalacija. 
 Projektom su predviđena minimalna dozvoljena rastojanja od javnih objekata , kao i rastojanja pri 
ukrštanju i paralelnom vođenju gasovoda sa drugim instalacijama . Ukoliko bi se pojavili slučajevi koji 
nisu predviđeni, treba ih rešavati na licu mesta u skladu sa UTU, pozitivnim propisima i pravilima struke. 
U pojasu ukrštanja ili paralelnog vođenja sa podzemnim instalacijama, iskop se vrši isključivo ručno, 
prema uslovima organa nadležnih za tu vrstu instalacija i uz prisustvo njihovih odgovornih lica. U slučaju 
da se predviđena rastojanja ne mogu ispoštovati, svakako koristiti odgovarajuću zaštitnu cev, zaštitu 
izvedenu od opeke ili betonskih ploča. 
 Prelazi saobraćajnica izvode se u skladu sa  Pravilnikom o tehničkim normativima za 
projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od PE-cevi za radni pritisak do 4 bar (Sl. list  SRJ  br. 
20/92). Pri ukrštanju distributivnog gasovoda sa saobraćajnicama prelaz se izvodi podbušivanjem, pri 
čemu se PE gasna cev mora zaštititi od oštećenja odgovarajućom zaštitnom cevi, na dubini od min. 1.3 
m od kote saobraćajnice. Ako se prelaz izvodi pobušivanjem, maksimalni zazor između zaštitne cevi i 
okolnog tla je 35 mm, a pri primeni metode utiskivanja  ono je 25mm. Pri utiskivanju maksimalni prečnik 
cevi je DN 180.  

Prekopavanje saobraćajnice izvodi u skladu sa uslovima dobijenim od nadležnih organa. 
Svakako da je prethodno potrebno proračunski potvrditi mogućnost takvog poduhvata. Ugao ukrštanja 
ose gasovoda i ose saobraćajnice mora biti od 60-900.   

Gasovod se polaže u rov širine 50 cm. +D, gde je D (cm) spolj. prečnik PE cevovoda. 
Zatrpavanje rova se vrši ručno, u što kraćem periodu posle polaganja gasovoda i geodetskog snimanja. 
Na 30 cm od gornje ivice rova, po celoj dužini trase postavlja se žuta upozoravajuća traka sa oznakom 
"GAS". Potom se okolni teren dovodi u prvobitno stanje.  

Deo trase distributivnog gasovoda, deonica 303 ( definisane čvornim tačkama 263 i 264), prevodi 
se preko reke Žeravije čeličnim segmentom cevovoda DN65 nadzemno kačenjem za konstrukciju od 
čeličnih kutijastih profila odgovarajućih dimenzija utiplovanih za konstrukciju mosta na rastojanju od 1m. 



___________________________________________________________________________________ 
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Deo trase distributivnog gasovoda, deonica 304 ( definisane čvornim tačkama 261 i 265), prevodi 
se preko reke Štire čeličnim segmentom cevovoda DN65 nadzemno kačenjem za konstrukciju od 
čeličnih kutijastih profila odgovarajućih dimenzija utiplovanih za konstrukciju mosta na rastojanju od 1m 

Proračun podrazumeva sledeće: 
 

� Hemijski sastav prirodnog gasa: 
 

- CH4                        min.      85% 
- C2H4                      min.         7% 
- CmHn                     max.         6% 
- inertni gasovi        max.         7% 
- O2                          max.    0.02% 
- sadržaj sumpora max. 100 mg/m3 

 
� Fizički sastav prirodnog gasa: 

 
- dinamička viskoznost:                                           1.0500 E-10 bar s 
- relativna gustina:                                                   0.64 
- temperatura:                                                           283 K 
- tačka rose:                                                              - 8 0C (pri p=35 bar) 
- donja toplotna moć:                                               33340 kJ/Sm3 
- prosečna vrednost granice paljenja u vazduhu:     4-16% 
- tačka samopaljenja u vazduhu:                              890 K 

 
� Maksimalni radni nadpritisak u gasovodu:                                        4 bar. 
� Minimalni nadpritisak na kraju svake deonice:                               1.5 bar 
� Maksimalno dozvoljena brzina gasa u distributivnom gasovodu:       20 m/s 
� Proračunska potrošnja gasa uslovnog potrošača:                                1.2 m3/h 
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Osnovu za projektovanje čine: 
 
- geodetske podloge i plan podzemnih vodova grada Loznice; 
- Glavni projekat I i II faze gasifikacije Loznice; 
- Generalni plan infrastrukture sa elementima regulacionog plana gasifikacije Loznice, 
izrađen u JP direkcija za razvoj i urbanističko planiranje „Urboplan“ Loznica 
- Urbanističko tehnički uslovi za projektovanje i izgradnju dela distributivne gasovodne mreže 
grada Loznice – II faza, izdatim od strane JP direkcija za razvoj i urbanističko planiranje 
„Urboplan“ Loznica; 
-  Zakon o planiranju i izgradnji; 
-  Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za projektovanje i izgradnju distributivnih 
gasovodnih mreža od PE cevi za radni pritisak od 4 bara (Sl.glasnik SRJ br. 20/92) 
- Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za projektovanje i polaganje kućnih gasnih 
priključaka za radni pritisak od 4 bar ( Sl. Glasnik SRJ br. 20/92); 
   

                                                                                                    ODGOVORNI PROJEKTANT:                 

 
 Loznica, juna 2017. 
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1.6.   N U M E R I Č K A   D O K U M E N T A C I J A  
 

 Za IDR nije neophodna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                    ODGOVORNI PROJEKTANT: 

                                                                                                

 
 Loznica, juna 2017. 
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