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На основу члана 75. став 2. Закона 
о локалној самопуправи („Службени гла-
сник  Републике Србије“ број 129/2007), 
члана 13. став 2. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Општина 
Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 и 
29/2011), члана 65. тачка 15. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст) 
и члана 33. став 6. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 42. се-
дници, одржаној дана  30. октобра 2013. 
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене 

Финансијског плана Месне 
заједнице „Деспотово“ Деспотово 

за 2013. годину

I

Даје се сагласност на измене Фи-
нансијског плана Месне заједнице „Дес-
потово“ Деспотово за 2013. годину, који 
је Савет Месне заједнице „Деспотово“ 
Деспотово усвојио на седници одржаној 
дана 02. септембра 2013. године,  под 
бројем  105/2013. 

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-5/2013
30. октобaр 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
 Општинског већа

Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

291

На основу члана 75. став 2. Закона 
о локалној самопуправи („Службени гла-
сник  Републике Србије“ број 129/2007), 
члана 13. став 2. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Општина 
Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 и 
29/2011), члана 65. тачка 15. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст) 
и члана 33. став 6. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 42. се-
дници, одржаној дана 30. октобра  2013. 
године, донело је следеће

SLU@BENI LIST
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене 

Финансијског плана Месне 
заједнице „Дунав“ Бачка Паланка 

за 2013. годину

I

Даје се сагласност на измене Фи-
нансијског плана Месне заједнице „Ду-
нав“ Бачка Паланка за 2013. годину, који 
је Савет Месне заједнице „Дунав“ Бачка 
Паланка усвојио на седници одржаној 
06. септембра 2013. године, под бројем 
160/2013. 

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-9/2013
30. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

292

На основу члана 75. став 2. Закона 
о локалној самопуправи („Службени гла-
сник  Републике Србије“ број 129/2007), 
члана 13. став 2. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Општина 
Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 и 
29/2011), члана 65. тачка 15. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст) 
и члана 33. став 6. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Палан-

ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 42. се-
дници, одржаној дана  30. октобра  2013. 
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене 

Финансијског плана Месне 
заједнице „Карађорђево“ 

Карађорђево за 2013. годину

I

Даје се сагласност на измене 
Финансијског плана Месне заједнице 
„Карађорђево“ Карађорђево за 2013. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
„Карађорђево“ Карађорђево усвојио на 
седници одржаној 03. септембра 2013. 
године, под бројем 128. 

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-11/2013
30. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 75. став 2. Закона 
о локалној самопуправи („Службени гла-
сник  Републике Србије“ број 129/2007), 
члана 13. став 2. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Општина 
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Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 и 
29/2011), члана 65. тачка 15. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст) 
и члана 33. став 6. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 42. се-
дници, одржаној дана 30. октобра  2013. 
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене 

Финансијског плана Месне 
заједнице „Нова Гајдобра“ Нова 

Гајдобра за 2013. годину

I

Даје се сагласност на измене Фи-
нансијског плана Месне заједнице „Нова 
Гајдобра“ Нова Гајдобра за 2013. годину, 
који је Савет Месне заједнице „Нова Гај-
добра“ Нова Гајдобра усвојио на седни-
ци одржаној 06. септембра 2013. године, 
под бројем 133/2013-3. 

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-14/2013
30. октобaр 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

294

На основу члана 75. став 2. Закона 
о локалној самопуправи („Службени гла-
сник  Републике Србије“ број 129/2007), 
члана 13. став 2. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Општина 
Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 и 
29/2011), члана 65. тачка 15. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 24/2013- пречишћен 
текст) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 19/2008), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
42. седници, одржаној дана  30. октобра  
2013. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене 

Финансијског плана Месне 
заједнице „Параге“ Параге за 2013. 

годину

I

Даје се сагласност на измене 
Финансијског плана Месне заједнице 
„Параге“ Параге за 2013. годину, који 
је Савет Месне заједнице „Параге“ Па-
раге усвојио на седници одржаној 02. 
септембра 2013. године, под бројем 101-
а/2013. 

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-15/2013
30. октобaр 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
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Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац,с.р.                                                                                              

295

На основу члана 75. став 2. Закона 
о локалној самопуправи („Службени гла-
сник  Републике Србије“ број 129/2007), 
члана 13. став 2. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Општина 
Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 и 
29/2011), члана 65. тачка 15. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст) 
и члана 33. став 6. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 42. се-
дници, одржаној дана 30.  октобра  2013. 
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

измене Финансијског плана 
Месне заједнице „Tоваришево“ 

Товаришево за 2013. годину

I

Даје се сагласност на измене Фи-
нансијског плана Месне заједнице „Tо-
варишево“ Товаришево за 2013. годину, 
који је Савет Месне заједнице „Tовари-
шево“ Товаришево усвојио на седници 
одржаној 23. септембра 2013. године, под 
бројем 11-2013. 

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-19/2013
30. октобaр 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

296

На основу члана 75. став 2. Закона 
о локалној самопуправи („Службени гла-
сник  Републике Србије“ број 129/2007), 
члана 13. став 2. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Општина 
Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 и 
29/2011), члана 65. тачка 15. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст) 
и члана 33. став 6. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 42. се-
дници, одржаној дана  30. октобра  2013. 
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене 

Финансијског плана Месне 
заједнице „Визић“ Визић за 2013. 

годину

I

Даје се сагласност на измене Фи-
нансијског плана Месне заједнице „Ви-
зић“ Визић за 2013. годину, који је Савет 
Месне заједнице „Визић“ Визић усвојио 
на седници одржаној 02. септембра 2013. 
године, под бројем 46/2013. 
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II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-20/2013
30. октобaр 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 65. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 - пречишћен текст), 
члана 33а Одлуке о месним заједницама 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 26/2008, 2/2010 и 29/2011) 
и члана 33. став 6. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 42. се-
дници, одржаној дана 30. октобра 2013. 
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Одлуку Савета Месне заједнице 
„Товаришево“ Товаришево о 

финансирању једног запосленог 
средствима буџета Општине 

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
финансирању једног запосленог сред-
ствима буџета Општине Бачка Паланка, 

коју је донео Савет Месне заједнице „То-
варишево“ Товаришево, на својој 13. се-
дници, одржаној дана 09. октобра 2013. 
године.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-4-2/2013
30. октобaр 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 177. став 1. За-
кона о енергетици („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 57/2011, 
80/2011-испр., 93/2012 и 124/2012), чла-
на 58. став 1. тачка 5. и 108. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст) и члана 15. 
Одлуке о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 13/2006), 
председник Општине Бачка Паланка да-
на 31. октобра 2013. године, донео је  

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности 

I

Даје се сагласност на Правила о 
раду дистрибутивног система топлотне 
енергије, коју је донео Управни одбор 
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ДП „Нови Сад – Гас“ Нови Сад на 104. 
седници одржаној дана 4. јуна 2013. го-
дине.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П Р Е Д С Е Д Н И К
Број: I-352-204/2013
31. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к 
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.                             
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На основу члана 59. Одлуке о ус-
ловима и начину снабдевања топлотном 
енергијом („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 13/2006) и члана 26. 
Тарифног систем за обрачун испоручене 
топлотне енергије и извршених услуга 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 4/2007 и 25/2010) председник 
Општине Бачка Паланка дана 31. октобра 
2013. године, донео је  

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности 

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
утврђивању цена грејања из Топлане 
„Партизан“ Бачка Паланка и котларни-
це „Мали Ритић“ Челарево, коју је донео 
Управни одбор ДП „Нови Сад – Гас“ Но-
ви Сад на 107. седници одржаној дана 21. 
октобра 2013. године.

A. Блок "Партизан" Бачка Паланка

 - за стамбени простор 6,020 дин/
кWh + 207,840 дин/кW инсталиса-
не снаге

 - за повлашћене потрошаче 9,030 
дин/кWh + 311,761 дин/кW инста-
лисане снаге

 - за пословни простор 9,030 дин/
кWh + 311,761 дин/кW инсталиса-
не снаге

Б. Блок "Мали Ритић" Челарево

Наплата грејања за кориснике 
грејања из котларнице блока "Мали Ри-
тић" у Челареву ће се вршити расподе-
лом трошкова за утрошен енергент (гас). 
Кључ за израчунавање припадајуће ко-
личине гаса за зграду је преузета коли-
чине енергије сваке појединачне зграде, 
очитано са калориметра у подстаници 
зграде, у односу на укупну количину пре-
узете енергије свих зграда у Блоку "Мали 
Ритић". Кључ расподеле припадајуће ко-
личине гаса унутар зграде је квадратура 
стана/локала у односу на укупну квадра-
туру зграде или број импулса очитаних 
са делитеља топлоте. Делитеље топлоте 
уграђују станари самоиницијативно уз 
сагласност Скупштине зграде. Цена гаса 
се обрачунава према Одлуци ДП "Нови 
Сад-Гас" бр. 4804 од 7. августа 2013. го-
дине.

У складу са ставом 2. члана 3. 
Уредбе о начину одређивања највиших 
и најнижих просечних цена топлотне 
енергије ( "Сл. гласник РС" бр. 37/2013) 
локална самоуправа одобрава субвенцију 
за стамбени простор и школе у износу од 
0,45 дин/кWh испоручене топлотне енер-
гије. Износ субвенције дистрибутер ће на 
месечном нивоу фактурисати локалној 
самоуправи.

Субвенцирана цена без ПДВ-а из-
носи:

 - за стамбени простор  5,570 дин/ 
кWh+207,840 дин/кW инсталиса-
не снаге
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 - за повлашћене потрошаче 8,580 
дин/кWh + 311,761 дин/кW инста-
лисане снаге

Први део цене (дин/кWh) ће 
се наплаћивати само зими у периоду 
грејања, а други део (дин/кW) ће се 
наплаћивати у летњем периоду - шест 
месеци ( мај-октобар).

Горе наведене цене су без ПДВ-а.   

II

Ступањем на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење бр. I-352-3/2013 
од 28. фебруара 2013. године које је обја-
вљено у  „Службеном листу Општине Ба-
чка Паланка“ бр. 9/2013.

III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-352-331/2013
31. октобар  2013. године
БАЧКА ПАЛАНКA

П р е д с е д н и к 
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац,с.р.
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На основу члана 178. ст. 1. Закона 
о енергетици (”Службени гласник Репу-
блике Србије” бр. 57/2011, 80/2011-испр., 
93/2012 и 124/2012), члана 58. Одлуке о 
условима и начину снабдевања топлот-
ном енергијом (”Службени лист Општи-
не Бачка Паланка” бр. 13/2006) и члана 
58. ст. 1. т. 5. Статута Општине Бачка Па-
ланка (”Службени лист Општине Бачка 
Паланка” бр. 24/2013-пречишћен текст), 

председник Општине Бачка Паланка, на 
предлог Општинског већа Општине Ба-
чка Паланка, дана 31. октобра 2013. го-
дине, донео је

Измене и допуне 
Тарифног система за обрачун 

испоручене топлотне енергије и 
извршених услуга

Члан 1.

У Тарифном систему за обрачун 
испоручене топлотне енергије и изврше-
них услуга ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" бр. 4/2007 и 25/2010), у 
члану 19. став 5. мења се и гласи: "Купци-
ма се одобрава расподела испоручене 
количине топлотне енергије очитане са 
заједничког калориметра у топлотној 
подстаници и на основу очитаног стања 
са уграђених уређаја за мерење сопстве-
не потрошње топлотне енергије (у даљем 
тексту: делитеља). Обрачун испоручене 
количине топлотне енергије ће се врши-
ти на основу стања са делитеља, уколико 
је делитељ уградио најмање 75% купаца, 
који се снабдевају топлотном енергијом 
преко заједничког калориметра. Уколико 
неки од купаца одустану од обрачуна на 
основу делитеља и број купаца којима 
се обрачун врши на основу делитеља бу-
де мањи од 50%, расподела испоручене 
количине топлотне енергије очитане са 
заједничког калориметра ће се вршити на 
основу инсталисане снаге купаца."

После става 5. додаје се нови став 
6. који гласи: "У зградама где се обрачун 
испоручене количине топлотне енергије 
врши на основу расподеле према очита-
ном стању са делитеља, за купце који не-
мају уграђене делитеље трошкова, обра-
чун се врши по кључу загревне површи-
не и њихова површина се увећава са ко-
рективним фактором 1,5. Добијени износ 
трошкова се одузима од укупног трошка 
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за загревање свих простора на заједнич-
ком месту преузимања, а остатак се дели 
између осталих корисника у складу са 
очитаним односима потрошње.".

Досадашњи став 6. постаје став 7.

Члан 2.

Ове Измене и допуне Тарифног 
система ступају на снагу осмог дана 
од објављивања у "Службеном листу 
Општине Бачка Паланка".

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-352-340/2013
31. октобар  2013. године                                                    
БАЧКА ПАЛАНКA

Председник
Општине Бачка Паланка
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 177. Закона о 
енергетици („Службени гласник Репу-
блике Србије”, бр. 57/11, 80/11-исправ-
ка и 93/12)  Управни одбор ДП „НОВИ 
САД – ГАС“ Нови Сад, на седници број 
104 одржаној дана 04.06.2013. године до-
носи:

ПРАВИЛА
О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ 

СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правила о раду дистрибути-
вног система топлотне енергије садрже 

техничке захтеве за градњу топловодне 
мреже и топлотних подстaница као и за 
прикључење зграда/објеката на топло-
водни систем (у даљем тексту: Правила 
о раду) и важе за прикључивање и рад 
унутрашњих топлотних уређаја (у даљем 
тексту: топлотни уређаји) Купаца, који 
се прикључују или су већ прикључени 
на топловодну мрежу ДП „НОВИ САД – 
ГАС“(у даљем тексту: Енергетски субје-
кат).

Члан 2.

Намена Правила о раду је да се 
ускладе и поједноставе пројектовање, 
извођење, прикључење, руковање и одр-
жавање дистрибутивне мреже, прикључ-
них топловода, топлотних подстаница и 
унутрашњих топлотних уређаја и инста-
лација. 

Члан 3.

Технички захтеви дефинисани у 
овим Правилима о раду су саставни део 
уговорног односа између Купаца и Енер-
гетског субјекта.

Снабдевање топлотном енергијом, 
права, обавезе и одговорности Енергет-
ског субјекта и Купца топлотне енергије 
су уређени у Одлуци о условима и начи-
ну снабдевања топлотном енергијом гра-
да Бачка Паланка (у даљем тексту: Одлу-
ка о условима снабдевања).

Члан 4.

Енергетски субјект може обез-
бедити несметан рад топлотних уређаја 
Купца, ако су  изведени и раде у скла-
ду са овим Правилима о раду. Енергет-
ски субјект може обуставити испоруку 
топлотне енергије Купцу до отклањања 
недостатака, ако топлотни уређаји Купца  
не испуњавају услове Правила о раду и 
нису сигурни за рад. 
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Члан 5.

Нејасноће у погледу примене Пра-
вила о раду, које би се појавиле пре по-
четка пројектовања и пре извођења радо-
ва на топлотним уређајима, потребно је 
разрешити заједно са Енергетски субјек-
том.

Члан 6.
Техника даљинског грејања се не-

прекидно развија, прилагођава развоју 
и општим стремљењима у Енергетском 
сектору, као и конкурентности различи-
тих извора енергије. Енергетски субјект 
зато задржава право на измену неких 
техничких решења, ако би се показало да 
су иста објективно боља.

Инвеститор односно пројектант, 
који наступа у његово име, мора пре по-
четка пројектовања од Енергетског субје-
кта прибавити пројектне услове, којима 
ће бити одређени најбитнији посебни за-
хтеви и то како у погледу градње и при-
кључења зграде на топловодну мрежу 
тако и у погледу унутрашњих топлотних 
уређаја и инсталација.

Потребан услов за прикључење 
објекта колективног становања – стамбе-
них зграда на топлификациони систем је 
да минимум 50% од укупне грејне повр-
шине буде прикључено на систем даљин-
ског грејања.

Дефиниције појмова

Члан 7.

Поред појмова из Одлуке о усло-
вима снабдевања топлотном енергијом, у 
овим Правилима о раду су посебно наг-
лашени појмови са следећим значењем: 

систем даљинског грејања – је 
јединствен техничко-технолошки систем 
међусобно повезаних енергетских обје-
ката који служи за обављање делатнос-

ти производње и дистрибуције топлотне 
енергије.

Систем даљинског грејања састоји 
се од топлотног извора, топловодне мре-
же, предајних станица и (унутрашњих) 
кућних топлотних инсталација. Кућне 
инсталације нису у надлежности енер-
гетског субјекта.

дистрибутивни систем – је део 
система даљинског грејања који чини 
топловодна мрежа (примар + секундар) 
за дистрибуцију топлотне енергије та-
рифним купцима: топловоди (подземни 
и надземни) уређаји и постројења који су 
њихови саставни делови

топлотна подстаница - склоп оп-
реме, који вреловодну/топловодну мре-
жу повезује са унутрашњим топлотним 
уређајима Купаца;

директна топлотна подстани-
ца - топлотна подстаница, код које јавна 
топловодна мрежа није физички одвоје-
на од унутрашњих топлотних уређаја Ку-
пца (загревна вода из топловодне мреже 
је присутна у унутрашњим топлотним 
уређајима Купаца);

индиректна топлотна подста-
ница - топлотна подстаница, код којe су 
јавна вреловодна/топловодна мрежа и 
унутрашњи топлотни уређаји Купца фи-
зички одвојени измењивачем топлоте;

прикључна подстаница - део 
топлотне подстанице, који дефинише 
предајно место; одређује је регулација 
протока, односно мерење називног про-
тока грејног медија (топле воде);

кућна подстаница - део топлот-
не подстанице, намењен преносу топло-
те од прикључне подстанице на интерне 
топлотне уређаје  Купца;

инсталисана топлотна снага - 
топлотна снага зграде, добијена као збир  
називних снага уграђених унутрашњих 
топлотних уређаја;
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прикључна снага – инсталисана 
снага, коригована по одредбама Енергет-
ског субјекта;

главни топловод   - топловод, 
који топлом водом снабдева више од 
једне зграде; 

приључни топловод – део топ-
ловодне мреже од главног топловода до 
топлотне подстанице у згради;

примарна страна топлотне 
подстанице - део топлотне подстанице 
у склопу са топлом водом из јавне 
топловодне мреже; 

секундарна страна топлотне 
подстанице - део топлотне подстанице 
у склопу са топлом водом унутрашњих 
топлотних уређаја Купца;

унутрашњи топлотни уређаји 
- инсталације, које обезбеђују одгова-
рајуће услове живота и рада у зградама 
(грејање, проветравање и климатизацију)

мерни уређаји на секундару- де-
литељи или појединачни мерачи за сваку 
стамбену или пословну јединицу.

Прилози – као саставни део Правила 
о раду

Члан 8.

Прилози дати уз Правила о раду 
чине његов саставни део, и то:

Прилог  1:  Клизни дијаграм тем-
пературе воде у топловодној мрежи 
(110/70°C) 

Прилог  2:  Шема директне топлот-
не подстанице (електроповезивање се из-
води као и код шеме за индиректне под-
станице – Прилог 3)

Прилог 3: Шема индиректне 
топлотне подстанице 

Прилог 4: Шема индиректне 
топлотне подстанице, више циркулацио-
них кругова са главном пумпом

Прилог 5: Шема индиректне 
топлотне подстанице више циркулацио-
них кругова без главне пумпе

Прилог 6: Димензије канала за 
предизоловани цевовод

Прилог 7:  Начин уградње мерних 
инструмената у подстаници

Прилог 8:  Начин уградње мерних 
температурних сонди

II   ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 9.

Пројектна документација мора 
бити изведена по важећим прописима. 

Енергетском субјекту се доставља 
Елаборат Енергетске ефикасности зграде 
као саставни део техничке документације 
(у складу с Правилником о Енергетској 
ефикасности зграда ''Службени гласник 
РС'' 61/2011).

Енергетском субјекту се доста-
вља примерак пројектне документације у 
штампаној и у електронској форми.

Приликом одређивања топлотног 
конзума објекта придржавати се сле-
дећих смерница:

 - спољна пројектна температура за 
Бачку Паланку је -15оC, 

 - температура грејних просторија у 
зависности од намене.

1.  Пројекат централног грејања

Члан 10.

Пројекат централног грејања, за 
добијање сагласности за прикључење, 
мора да садржи:
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 - пројектни задатак;

 - технички опис;

 - термички и хидраулични прора-
чун термотехничких инсталација 
и водова;

 - укупно инсталисану топлотну сна-
гу и инсталисану топлотну снагу, 
одвојено по појединачним грејним 
системима, у W;

 - основне податке за прорачун 
топлотних губитака по EN 12831-
2004 или DIN 4701 уз поштовање 
рачунате спољне температуре -15 
°C. У случају, да је у питању део 
зграде са постојећим грејним сис-
темом (додатна прикључења, одр-
жавање), потребно је поштовати 
исте параметре као код обнове 
постојеће инсталације;

 - методе техничких прорачуна и 
њихове резултате (топлотни губи-
ци, температура развода и повра-
та, протока грејне воде у m3/h, пад 
притиска, изрегулисаност цевне 
мреже, систем заштите код затво-
рених и отворених система и сл.);

 - састав топлоте, који је основа за 
одређивање прикључне снаге, 
садржи најмање следеће податке:

• ознаке простора,

• унутрашњу температуру,

• стандардне губитке топлоте,

• уграђена грејна тела,

• инсталисану снагу уграђених греј-
них тела;

 - спецификацију материјала и радова,

 - цртеже:

• ситуациони приказ положаја згра-
де у простору, оријентацију обје-
кта закључно са уцртаном топ-
ловодном мрежом на основи ка-
тастра у размери 1:500,

• функционалну шему грејних сис-
тема и уређаја са техничким пода-
цима,

• све тлоцрте у размери 1:50 или 
изузетно  1:100 са уцртаним рас-
поредом система и уређаја са 
техничким подацима и њиховим 
међусобним повезивањима те по-
везивањима на постојеће уређаје,

• шеме излазних водова са уцрта-
ним системом заштите и опреме 
за одзрачивање,

• шеме мерења и регулације.  

Пројекат топлотне подстанице

Члан 11.

Пројекат топлотне подстанице 
мора да садржи пројект машинских и 
електро инсталација.

- Пројекат машинских инсталација-

Пројекат машинских инсталација, 
за добијање сагласности за прикључење, 
мора да садржи:

 - пројектни задатак,

 - техничке описе са описаним ре-
жимом рада,

 - укупно инсталисану топлотну сна-
гу и инсталисану топлотну снагу 
одвојено по појединачним кућним 
подстаницама у W са наведеним 
проточним количинама у m3/h;

 - методе техничких прорачуна 
и њихове резултате (елементи 
топлотне подстанице, температу-
ра развода и поврата, падови при-
тиска топлотне подстанице, сис-
тема заштите код затворених или 
отворених система и сл.);

 - спецификацију материјала и радо-
ва,
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 - цртеже:

• ситуацијски приказ положаја згра-
де у простору закључно са уцр-
таном топловодном мрежом на 
основи катастра у размери  1:500 
и уцртану локацију топлотне под-
станице,

• функционалну шему топлотне 
подстанице са техничким подаци-
ма и температурним дијаграмима,

• све тлоцрте и потребне пресеке у 
размери 1:50 или изузетно 1:100 
са уцртаним распоредом еле-
мената топлотне подстанице са 
техничким подацима и њиховом 
међусобном повезивању,

• уређај за мерење потрошње 
топлотне енергије према европ-
ским нормама,

• шему мерења, регулације и зашти-
те,

• детаље.

- Пројекат електроинсталација-

Пројект електроинсталација, за 
добијање сагласности за прикључење, 
мора да садржи:

 - пројектни задатак,

 - технички опис,

 - методе техничких прорачуна и 
њихове резултате,

 - детаље ликалне регулације и 
даљинског управљање,

 - спецификацију материјала и радо-
ва,

 - предмер и предрачун радова,

 - цртеже:

• све тлоцрте у размери 1:50 или 
изузетно 1:100 са уцртаним рас-
поредом елемената топлотне под-
станице са техничким подацима и 

њиховим међусобним електрич-
ним повезивањима,

• шеме веза.

Пројекат топловодне мреже

Члан 12.

Машински и грађевински део 
пројекта (примарни, секундарни и при-
кључни топловод), за добијање саглас-
ности за прикључење, мора да садржи:

 - пројектни задатак,

 - технички опис,

 - методе техничких прорачуна и 
њихове резултате (хидраулични и 
статички прорачун мреже или на-
вођење начина контроле чврстоће/
статике),

 - спецификацију материјала и радо-
ва,

 - предмер и предрачун радова,

 - цртеже:

• ситуацијски приказ положаја и 
оријентације зграде у простору 
закључно са уцртаном топловод-
ном мрежом на основи катастра у 
размери 1:500, са уцртаним оста-
лим комуналним водовима и ка-
рактеристичним тачкама трасе,

• уздужни профил трасе,

• распоред елемената појединачних 
деоница, 

• детаље одвајајућих и прикључних 
места и укрштања, детаље одзра-
чивања, испуста, подпорних еле-
мената, прикључака на топлотне 
подстанице, детаље уградње пре-
дизолованих цевовода у каналу, 
детаље чврстих тачака, лира и сл.,

• детаље чврстих тачака.
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• елементе система за надзор влаж-
ности изолације предизолованих 
топловода.

• остале грађевинске детаље.
Уз пројекте из претходних тачака 

прилажу се комплетни технички 
прорачуни а не само методе и резултати.

III    ИЗГРАДЊА ТОПЛОВОДНЕ 
МРЕЖЕ И ТОПЛОТНИХ 
ПОДСТАНИЦА

Члан 13.

Изградња топловодне мреже и 
топлотних подстаница може изводити 
само стручно оспособљен извођач. На 
радовима се мора поштовати важеће за-
конодавство из подручја изградње обје-
ката и уређења простора и насељених 
места.

Најмање 14 дана пре почетка ра-
дова инвеститор/извођач је дужан да 
од Енергетског субјекта наручи одгова-
рајући надзор над изградњом.

Енергетски субјекат у току из-
градње надзире испуњавање важећих 
прописа, стандарда и других захтева или 
услова, који су одређени у овим Прави-
лима о раду.

Члан 14.

Због изједначавања услова између 
постојећих и нових купаца, Енергетски 
субјекат уважава прикључну снагу, од-
ређену на основу: - прорачуна топлотних 
губитака у складу са ЕН 12831-2004, од-
носно ДИН 4701/83 при рачунској спољ-
ној пројектној температури са одгова-
рајућом корекцијом инсталисане снаге 
у односу на спољњу температуру према 
важећим пројектним условима (темпе-
ратурске зоне), - 10% додатка на инста-
лисану топлотну снагу грејних, вентила-

ционих и климатизационих система ради 
топлотних губитака разводне мреже.

1. Прикључна снага централног 
грејања зграде

Члан 15.

Прорачун топлотних губитака, 
што је основа за димензионисање греј-
них инсталација и уређаја и одређивања 
прикључне снаге, мора бити изведен у 
складу са ЕН 12831-2004, односно ДИН 
4701/83 односно у складу са важећим 
прописима и стандардима за непрекидни 
дневни рад (функционисање). Посебни 
додаци, одређени у старијим издањима 
ДИН 4701, код прорачуна топлотних гу-
битака нису довољни, па се примењују 
други прописи.

За додатна прикључивања или 
делимичне преправке постојећих зграда 
потребно је прорачун топлотних губита-
ка, димензионисање топлотних уређаја 
и одређивање прикључне снаге извести 
под једнаким условима као и у основном 
пројекту.

За постојеће зграде са већ изведе-
ном унутрашњом инсталацијом, које се 
прикључују на топловодну мрежу, при-
кључна снага се одређује из топлотне 
снаге уграђене унутрашње инсталације. 
За издавање сагласности за прикључење 
инвеститор мора приложити документа-
цију пројекте за извођење или пројекте 
изведених радова унутрашњих инстала-
ција.

Ако су топлотни губици за 
постојећу зграду били израчунати са 
додатком за грејање са прекидима, што 
је видљиво из приложеног постојећег 
прорачуна, нова прикључна снага се од-
ређује рачунски на основу новог прора-
чуна топлотних губитака са уважавањем 
непрекидног грејања. У односу на нову 
вредност топлотних губитака одређује се 
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смањење температуре довода и повратка 
загревне воде топлотних уређаја, међу-
тим највише до температурног режима, 
који омогућава покривање топлотних 
губитака у свим просторијама. Топлотне 
проводљивости грађевинских конструк-
ција морају одговарати пројектним за-
хтевима.

Код просторија са природним и 
механичким проветравањем важе про-
рачуни топлотних губитака у складу са 
ДИН 4701/83. Код унутрашњих сани-
тарних и осталих просторија без прозо-
ра, које се проветравају, потребно је при 
прорачуну топлотних губитака уважава-
ти прописану измену ваздуха.

2. Измена прикључне снаге

Члан 16.

Измена прикључне снаге је доз-
вољена Одлуком о условима снабдевања. 
Купац обавештава Енергетски субјект о 
намерама за промену прикључне снаге 
због:

 - промене топлотне заштите зграде, 

 - промене намене и употребе зграде 
или дела зграде, 

 - промене намене и коришћења 
топлотних уређаја, 

 - проширења топлотних уређаја, 

 - модернизације топлотних уређаја, 
која има за последицу рационал-
нију потрошњу топлотне енергије, 

 - уклањање или делимично ук-
лањање топлотних уређаја, 

 - прорачунских грешака код утврђи-
вања прикључних снага или раз-
лика међу прорачунима у поједи-
начним фазама изградње. 

Захтеване измене прикључне сна-
ге утичу на:

- уговорену прикључну снагу, 
- максимални проток,
- на тачност мерења и регулисања 
испоруке топлотне енергије

3.1. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА

1. Опште

Члан 17.

Топловодном мрежом Енергетског 
субјекта испоручује се Купцу топлотна 
енергија сходно Одлуци о условима снаб-
девања. Енергетски субјекат обезбеђује 
Купцу на месту преузимања потребну ко-
личину загревне воде односно топлотне 
енергије за рад топлотних уређаја Купца 
са прикључном снагом, која је договоре-
на  уговором о продаји топлотне енер-
гије. Редовне и ванредне обуставе ис-
поруке топлотне енергије су регулисане 
Одлуком о условима снабдевања.

Трасирање топловода 

Члан 18.

Топловоде на јавним и засебним 
земљиштима потребно је трасирати 
по законским захтевима и захтевима у 
погледу на локацију и одстојање по од-
редбама ових Правила о раду.

Кад год је то могуће, најбоље је да 
се у урбаним насељима главни топлово-
ди полажу на јавна земљишта и у тротоа-
ре или што ближе ивици коловоза.

Пре почетка градње топловода 
потребно је са власником земљишта ск-
лопити уговор о утврђивању услова из-
градње, рада, одржавања и надзора топ-
ловода за сваког појединачног власника 
или оператора топловодне мреже. У уго-
вору је потребно одредити потребне ме-
ре сигурности за сигуран рад топловода 
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те омогућити оператору мреже прилаз до 
земљишта за потребе руковања и одржа-
вања. Уговор мора осигурати да на си-
гурносном појасу земљишта око топло-
вода не буде других интервенција/радњи 
које би могле угрозити топловод. 

У случају да предвиђени радови 
у близини топловода представљају не-
сигурност за топловод, оператор мреже, 
има право захтевати одговарајуће измене 
начина извођења или заустављања радо-
ва у случају када су радови већ почели.

Ако се топловод полаже надземно, 
треба га распознатљиво поставити и од-
говарајући начин заштитити од спољних 
утицаја (као на пр. временски утицаји, 
УВ зрачења, топлотна ширења, опте-
рећења, оштећења  идр.). Начин зашти-
те одређује пројектант у сагласности са 
Енергетским субјектом.

У заштићеном подручју подзем-
них и надземно вођених цевовода ни-
су дозвољени надградња, зазиђивања и 
сађење дрвећа, жбуња и осталог ниског 
растиња.

Уколико изградњу топловода фи-
нансира Купац, по изградњи, обавезан га 
је пренети Енергетском субјекту као ос-
новно средство.

2. Технички подаци

Члан 19.

Технички подаци топловодне мре-
же Енергетског субјекта су:

ПРИМАРНА МРЕЖА:

називни притисак                                 16,0 bar

разводна / повратна температура                            
    110 ° / 700 C

пад притиска на месту преузимања                        
    ∆p = 0,50 bar

СЕКУНДАРНА МРЕЖА:

називни притисак                            6,0 bar

разводна / повратна температура  
       85 ° / 650 C

Пад притиска на месту преузи-
мања је различит и зависи од димензије 
прикључног топловода, оптерећења топ-
ловодне мреже и удаљености места пре-
узимања од производног извора односно 
пумпне станице. Енергетски субјект 
обезбеђује Купцу пад притиска мин. 50 
kPa (0,50 bar). Сума падова притиска еле-
мената примарног дела топлотне подста-
нице не сме прелазити наведене вреднос-
ти. 

У топловодној мрежи за дистри-
буцију топлотне енергије употребљава 
се хемијски припремљена вода, која је 
загрејана на захтевану температуру.

Воду из топловодне мреже није 
дозвољено употребљавати за пуњење 
унутрашњих топлотних уређаја купаца 
или у друге намене без предходне дозво-
ле Енергетског субјекта.

Температура топле воде у мрежи 
је зависна од спољње температуре (при-
лог 1).

3. Технички  захтеви за топловодну 
мрежу

Члан 20.

Топловодна мрежа Енергетског 
субјекта је изведена као двоцевни систем 
са разводним и повратним цевоводом. 
Цевне водове топловода треба распоре-
дити и обележити тако да разводни вод 
буде са леве а повратни са десне стране 
гледајући у смеру ка Купцима односно у 
смеру кретања топлијег флуида.

Успоне, односно падове цевовода 
топловодне мреже прилагодити терену и 
графички дефинисати. Нагибом цевово-



750 страна - Број 34/2013       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       07 новембар 2013. године

да мора се обезбедити испуштање вазду-
ха и пражњење топловодне мреже.

На местима где се врши испуст 
ваздуха, одмуљивање топловодне мре-
же и где се врши уградња арматуре или 
аксијалних компензатора топлотних ди-
латација, обавезно предвидети бетонске 
шахте. 

У прикључном бетонском шахту 
на потис и поврат огранка обавезно пос-
тавити равне запорне вентиле  PN16, 
дренажну јаму са челичном решетком 
и пењалицама. Велики шахтови морају 
имати и систем за природну вентилацију 
ваздуха.

Енергетски субјект, зависно од 
карактеристика појединачних система и 
положаја на терену, задржава себи право 
да изабере систем и начин извођења топ-
ловода.

Топловодна мрежа од предизолованих 
цеви

 Машински радови 

Члан 21.

Трасу топловода у случају подзем-
но постављеног цевовода треба радити 
предизолованим црним бешавним челич-
ним цевима. 

Уграђени материјали предизоло-
ваних цеви морају одговарати следећим 
стандардима:

 - предизоловане цеви:           ЕН 253

 - предизоловани фазонски комади:                 
             ЕН 448

 - спојеви за предизоловане цеви:                  
             ЕН 489

Цевоводи од предизолованих че-
личних цеви се полажу непосредно у 

земљу. Дебљина изолације предизолова-
них цевовода је серије 1. 

На предизолованим секторима 
топловода се уграђује арматура PN 16 за 
температуру до 110° C. Вретено славине/
вентила мора бити заштићено са улич-
ним поклопцем на армиранобетонској 
темељној плочи. За славине димензије 
DN 150 и веће треба предвидети погон са 
дограђеним редукторoм. Крај вретена са 
наставком за кључ може бити маx. 30 cm 
испод нивоа уличног поклопца.

Спојеве цеви и фазонских комада 
предизолованог топловода потребно је 
извести са  термоскупљајућим спојница-
ма, приређеним за заливање са полиуре-
танском изолацијском пеном. Спојница 
мора бити опремљена са најмање две 
термоскупљајућа рукавца на крајевима. 
У случају вођења топловода по влажном 
терену обавезно је постављање треће 
спојнице преко чепа отвора за наливање 
изолацијске масе.

Захтеви за употребу и монта-
жу су наведени у упутству произвођача 
предизолованих цевовода и треба их се 
доследно придржавати. Посебну пажњу 
извођач мора  посветити квалитетном 
извођењу спојева предизолованих цеви, 
што је основни предуслов за достизање 
очекиваног животног века топловода.

Челични цевни водови се морају 
међусобно спајати 

 - за пречнике цеви до DN 50  гасно  
пламеним заваривањем

 - за пречнике цеви преко DN 50 руч-
но - електролучним заваривањем.

Обавезна је реадиографска кон-
трола 30% заварених спојева који се по-
лажу у земљу.

За топловодну мрежу, уколи-
ко је потребно, предвидети прописно 
уземљење.
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Грађевински радови  -

Члан 22.

Грађевинске радове треба изво-
дити по прописима за ту врсту радова и 
упутстава произвођача цеви.

Напомена: У посебним случаје-
вима, кад топловод пролази кроз слабо 
носеће тле и прикључује се на зграде, 
које су дубоко утемељене  (нпр. на шипо-
вима), потребно је прибавити мишљење 
пројектанта или геомеханичара.

Земљани радови

Димензије ископног профила су 
зависне од пречника пројектованих топ-
ловодних цеви (прилог 6). На одгова-
рајуће сабијену подлогу ископа најпре се 
угради пешчана постељица (крупноћа Φ 
0-4 mm, без оштрорубних делова), затим 
се полажу цеви, које се са свих страна 
осигуравају (обасипају) са песком исте 
крупноће. Заштитна дубина између врха 
цеви и терена мора бити преко 50 cm, оп-
тимална дубина износи 70 cm. Ако ову 
заштитну дубину није могуће постићи и 
ако је терен над теменом цеви оптерећен 
још са прометним оптерећењем, потреб-
но је цеви додатно заштитити (нпр. са ар-
миранобетонском плочом).

На компензацијским кривинама 
топловода потребно је обезбедити могућ-
ност одговарајућег помака ради топлот-
них ширења топловода. Ово је могуће 
извести са уградњом еластичних јастука 
или са обасипањем цеви са песком исте 
крупноће  Φ 8-10 или Φ 10-12 mm без 
оштрорубних делова.

Фиксне тачке

Фиксне тачке су изведене из 
предфабрикованих елемената у арми-

ранобетонском темељу одговарајућих 
димензија, које даје произвођач при од-
ређеним претпоставкама везаним за ка-
рактеристике земље. Ако карактеристике 
у конкретном случају битно одступају 
од ових претпоставки, потребно је ди-
мензије темеља проверити. Најбоље је 
користити бетон МБ 20 и арматуру ГА 
40/50.

Зидни пролази

Посебну пажњу треба посветити 
пролазу предизолованих топловодних 
цеви кроз темељне зидове зграде и шах-
ти. Зидни пролаз мора бити одговарајуће 
забетониран, да је обезбеђена заптивност 
пролаза.

Вођење топловода по зградама

Члан 23.

Због процене изградње, као и из 
других техничких разлога, а где је то 
могуће и не представља опасност да се 
цевоводи оштете, топловодну мрежу 
је могуће водити кроз зграде (подруми, 
ходници и сл.) или кроз друге заједнич-
ке нестамбене просторе уз претходну 
сагласност власника зграде и добијања 
права коришћења.

Због могућности прегледа, одржа-
вања и оправљања квара, цевоводи мо-
рају бити лако и сигурно доступни.

Топловодна мрежа мора бити из-
ведена тако, да се уважавају сва механич-
ка оптерећења и температурне дилата-
ције у складу са предвиђеним техничким 
решењем по пројектној документацији.

Испусти и одзрачивања морају 
бити спроведени у одводни сливник, са 
канализационим одводом у топлотној 
подстаници.
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Захтеви за материјале топловода, 
вођене у каналима, зградама или 
надземно

Цеви и фазонски комади

Члан 24.

Топловоди, вођени у каналима, 
у зградама или надземно до димензије 
DN200, морају бити израђени од беша-
вних челичних цеви, које одговарају сле-
дећим стандардима:

ENV 10220 ен:  мере, масе

DIN 2448:   мере, масе

DIN 1629:  услови набавке/испоруке 

Топловоди већих димензија се 
израђују из челичних спирално варених 
цеви, дефинисаних у следећим стандар-
дима:

DIN 2458:                            мере, масе

DIN 1626:               услови испоруке

Цевни лукови морају одговарати 
DIN 2605-2 и бити облика 5 (r =~2,5 d).

Материјал цеви је St 37-0. P235GH 
(Č1212)

Арматуре

Члан 25.

Блокадна арматура на топловодној 
мрежи у каналима, зградама или на топ-
ловодима вођеним надземно, до димен-
зије DN 150 су лоптасте славине PN 16 
са прирубничким спојем, без редуктора, 
а преко DN 150 лоптасте славине PN 16 
са прирубничким спојем, са ручним ре-
дуктором.

Локацију и врсту блокадне арма-
туре, као и начин уградње одређује Енер-
гетски субјекат.

Као главни блокадни орган испред 
топлотне подстанице се употребљавају 
лоптасте славине PN 16 са прирубнич-
ким спојем или равни запорни вентили 
са прирубничким спојем. 

Члан 26.

1. На местима где се врши испуст 
ваздуха или одмуљивање топлово-
дне мреже и где се врши уградња 
арматуре или уградња аксијалних 
компензатора предвидети шахте 
одговарајућих димензија за нес-
метан приступ, у складу са ста-
тичким прорачуном за такву врсту 
објеката. 

2. Димензије шахти условљене су 
машинским делом пројекта и ис-
те морају да омогуће адекватан 
смештај запорних и компензацио-
них елемената, као и несметан 
приступ ради интервенције. На 
дужини трасе магистралног вре-
ловода на већој од 150 м предви-
дети класичну армирано бетонску 
шахту у складу са прописима за 
такве врсте грађевинских објеката 
у којој ће бити смештени запорни 
органи. 

3. На месту силаза за сваку стан-
дардну шахту предвидети ливени 
шахтпоклопац квадратног облика 
димензија 60/60 cm или 80/80 cm 
зависно од предвиђене арматуре и 
опреме у шахти. Тип шахт покло-
пца у зависности је од врсте и ве-
личине саобраћајног оптерећења 
и мора бити дефинисан грађевин-
ским пројектом. Сваки силаз у 
шахту мора бити опремљен стан-
дардним гвозденим или ливеним 
пењалицама. Заптивање поклопа-
ца мора бити такво да спречава 
продор атмосферских вода и про-
пуштање соли и песка у зимским 
условима.
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4. Ради одводњавања, дно стандард-
них шахти сифонским чепом по-
везати са кишном канализацијом, 
или предвидети рупу квадратног 
пресека за црпљење воде (димен-
зије 40×40×40 цм). 

5. Сви грађевински радови на изради 
канала, шахти и завршних радова, 
морају се извести према главном 
пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну под стручним надзором 
овлашћеног инжењера Топлане. 
Сав употребљени матријал мора 
да одговара техничким условима 
за бетон и армирани бетон сходно 
прописима БАБ 87. Извођач радо-
ва је дужан да поднесе доказе о 
квалитету уграђеног материјала. 

6. Ако на дужини вреловода већој од 
100 m не постоје шахте стандард-
них димензија, пројектом треба 
предвидети тзв. ревизионе шахте. 
Ревизионе шахте пројектовати 
изнад саме трасе магистралног 
и прикључних водова мреже, на 
местима предизоловане запорне 
арматуре, на начин који омогућава 
контролу стања исправности вре-
ловода у погледу цурења (мерна 
места индикаторских спојница, 
места уградње предизолованих 
вентила и сл.).

Топлотна изолација

Члан 27.

При извођењу топлотне изола-
ције цевовода, арматуре, измењивача 
топлоте, одзрачних и експанзионих по-
суда потребно је уважавати одговарајуће 
стандарде и нормативе. Топлотна изо-
лација се изводи по завршеној монтажи 
и успешно обављеним испитивањима 
на притисак те двоструким наношењем 
основне заштитне боје. Осим заштите 

основном бојом потребно је  изврши-
ти заштиту металних површина бојом 
отпорном на влагу. Заштитна боја мора 
бити примерена за температуру до 110 
°C. Не сме постојати могућност појаве 
хемијске реакције између антикорозивне 
заштите и цевовода.

Цевоводе вођене по зградама, на 
отвореном и у каналима треба изолова-
ти  одвојено (развод и поврат) са плоча-
ма изолационог материала од минерал-
них влакана, ојачаним са поцинкованом 
жичаном мрежом или алуминијумском 
фолијом. Материјал мора по могућем на-
влаживању омогућавати потпуно исуши-
вање.

Изолациони материјали не смеју 
мењати хемијска и физичка својства то-
ком времена и под утицајем повишених 
температура до 110 °C. У случају навла-
живања изолациони материјал мора има-
ти способност задржавања првобитних 
хемијских и физикалних својстава и гео-
метријског облика. 

Заштита изолационог материја-
ла од механичких оштећења мора бити 
предвиђена.

Топлотна проводљивост изола-
ционог материјала мора на 25 °C износи-
ти маx. 0,040 W/mК.

Плоче морају бити сапете на рас-
тојању маx. 0,3 m са поцинкованом жи-
цом или пластичним тракама минималне 
дебљине 4 mm. При изолацији дебљине 
од 50 до 100 mm потребно је извести 
изолацију са дуплим плочама. Уздужни 
и попречни спојеви  првог слоја морају 
бити прекривени са другим слојем плоче.

Изолациони слој цевовода, вође-
них по зградама или на отвореном, мора 
бити заштићен са плаштом алуминијум-
ског или поцинкованог челичног лима. 
Дебљина алуминијумског лима, у завис-
ности од пречника цевовода, мора изно-
сити између 0,8 и 1 mm. Лим мора бити 
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сапет минимално 6 пута по дужном метру са нерђајућим вијцима или нитнама. Изолацију 
је потребно одговарајуће прилагодити у подручју вешања, арматуре и других елемената 
цевних водова. У подручју завршних капа  изолације, потребно је наместити изолацијску 
траку ширине 20 mm, која спречава прелазак топлоте из цеви на алуминијумски плашт.

Облагање топловода на отвореном простору мора бити изведено водонепропусно, 
прописно и заштићено од крађе. 

Арматуре је потребно изоловати са изолационим капама. Капе морају бити изведе-
не тако, да омогућавају несметану демонтажу по отварању везних спона.

Потребна минимална дебљина изолације је дата у следећој табели.

DN

Топловодна мрежа

Интерни

водови

Купаца

Минимално

растојање

изолац.од

армаруреКанали На отвореном
Потис

(mm)

Поврат

(mm)

Потис

(mm)

Поврат

(mm)

Дов.-Пов.

(mm)
(m)

25 30 30 40 40 30 70
32 40 30 40 40 30 80
40 40 30 40 40 30 80
50 40 30 50 50 40 90
65 50 30 60 60 50 90
80 50 40 80 80 60 90
100 60 40 80 80 60 100
125 60 40 100 100 80 110
150 70 40 100 100 80 120
200 70 40 100 100 80 130
250 70 40 100 100 100 140
300 70 50 100 100 / 150
350 80 50 100 100 / 160
400 80 50 100 100 / 170
450 80 50 100 100 / 170
500 80 50 100 100 / 180

4. Димензије цевовода

Члан 28.

Енергетски субјекат задржава право да пропише димензије топловода у погледу 
на хидрауличне односе у мрежи и планирано ширење снабдевања топлотном енергијом. 
Инвеститор односно пројектант или планер за локални план је дужан код Енергетског 
субјекта прибавити пројектне услове за прикључивање зграде на топловодну мрежу.
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5. Одзрачивања и испусти

Члан 29.

Локацију и извођење одзрачивања и испуста пројектант мора претходно усклади-
ти са Енергетским субјектом. На најнижим тачкама између два преградна органа морају 
постојати места за пражњење - одмуљивање, а на највишим тачкама места за испуст ваз-
духа из цевовода. Органи за пражњење - одмуљивање морају бити  изведени као равни 
запорни вентили према следећим димензијама:

Димензија топловода       Димензија одзрачивања           Димензија испуста
          до DN 32                                  DN 15                                   DN 20
          до DN 50                                  DN 15                                   DN 25
         до DN 80                                  DN 20                                   DN 25
          до DN 150                                DN 25                                   DN 50
          изнад DN 150                          DN 25                                   DN 50

6. Означавање елемената

Члан 30.

Позицију и тип уграђених елемената у топловодној мрежи је потребно означити са 
позицијским таблицама у складу са DIN 4065 или DIN 4069.

7. Одстојање од других комуналних водова и осталих објеката

Oпште

Члан 31.

При пројектовању топловодне мреже морају бити узети у обзир сви утицаји око-
лине, као што су други положени водови, померање/клизање земље, дрвеће, зграде или 
саобраћај и сведени на најнижи могући прихватљив ниво. Код укрштања и упоредног 
вођења топловода са другим комуналним водовима потребно је поштовање важећих про-
писа те захтеве испоручиоца топлотне енергије и оператора других комуналних водова. 
Изузетно се може са посебним сигурносним мерама и уз сагласност са оператором кому-
налних водова, растојање између водова  смањити у односу на прописано.

Код пројектовања зграде или другог грађевинског објекта, чија је ивица или габа-
рит грађевинске јаме у непосредној близини постојећег топловода, потребно је пројектом 
предвидети мере, које ће неспорно обезбедити сигурно и неометано функционисање топ-
ловода за време градње. Радови морају бити изведени тако, да не проузрокују механичка 
оштећења на постојећем топловоду. У случају проузрокованог оштећења топловода ин-
веститор грађевинског објекта је дужан обезбедити санацију топловода, која се спрово-
ди под надзором Енергетског субјекта. Пројектно решење мора потврдити Енергетски 
субјекат.
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Захтевана одстојања

Члан 32.

Захтевана одстојања су дата у следећој табели:

Зграда / комун. вод Чисто одстојање (cm)
Укрштање / упоредно 

вођене до 5 m
Упоредно вођене 

преко 5 m

Гасовод до 5 bar По одредбама правилника о техничким 
захтевима за изградњу, рад и одржавање 

гасовода са радним притиском дo и укључив 
16 bar

Гасовод преко 5 bar

Водовод 30 40
Други топловод 30 40

Канализација 30 50

Сигнални кабл, телеком, кабл до 1 kV
30 30

10 kV каблови или један 30 kV кабл
60 70

Преко 30 kV каблови или кабл преко 60 kV
100 150

Минимално одстојање зграде од постојећег 
топловода 100

Минимално одстојање топловода од постојеће 
зграде 50

8. Геодетски снимак топловодне мреже

Члан 33.

По изведеним монтажним радовима и пре засипања канала потребно је извести ге-
одетско снимање топловодне мреже. Поред положаја у простору (локацијски, висински) 
геодетски снимак мора такође садржати податке о димензијама и изведби топловода те 
уграђеним елементима (фиксним тачкама, компензаторима, спонама).

9 Испирање топловодне мреже

Члан 34.

Посебном ставком предмера радова предвидети и прописати чишћење и испирање 
топловодне мреже пре пуштања у погон.
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3.2. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА

1. Опште

Члан 35.

Прикључење објеката на топло-
водну мрежу се врши преко топлотних 
подстаница.

Топлотна подстаница је везивни 
члан између топловодне мреже Енергет-
ског субјекта и топлотних уређаја Купа-
ца. Топлотне подстанице представљају 
скуп уређаја у којима се врши предаја 
топлотне енергије, мерење и регулација 
протока и температуре воде и мерење 
укупног утрошка топлотне енергије за 
Купца. Топлотне подстанице су у на-
длежности Енергетског субјекта. Топлот-
ну подстаницу Купац може предати у 
трајно власништво Енергетском субјекту 
под условима које заједнички договоре. 
Енергетски субјект преузима само оне 
подстанице које су у потпуности у складу 
са овим правилима. Уколико подстаница 
није у складу са овим правилима Купац 
је дужан да је усклади овим правилима.

На топловодну мрежу Енергет-
ског субјекта дозвољено је прикључи-
вати објекте само преко индиректних 
топлотних подстаница. Изузетно, на топ-
ловодну мрежу локалних котларница до-
звољено је прикључивати објекте преко 
директних топлотних подстаница.

У случају, да се за постојећу згра-
ду, која се прикључује на топловодну 
мрежу, оставља сопствени Енергетски 
извор као резервни извор или се код но-
вих зграда пројектује додатни резерв-
ни извор, овај мора бити прикључен на 
топлотне уређаје Купца паралелно, и то 
са кућном подстаницом, као и са блокад-
ном арматуром одвојен од елемената и 
функционалних веза топлотне подстани-
це.

Елементи и цевна повезивања мо-
рају бити у највећој могућој мери изоло-
вани. За дебљину изолације најбоље је да 
се користи табела из члана 27. ових Пра-
вила о раду.

Код пословно-стамбених зграда 
потребно је извести раздвајање секундар-
ног дела топлотне подстанице за стамбе-
ни и пословни део тако да се омогући од-
говарајућа регулација и функционисање 
унутрашњих топлотних уређаја Купца, 
као и тачну поделу трошкова  грејања.

За сваку зграду предвидети соп-
ствену топлотну подстаницу. За сваку 
засебну функционалну јединицу, у скло-
пу заједничког грађевинског комплекса, 
предвидети сопствену топлотну подста-
ницу.

Изузетно, у случајевима када 
грађевинском дозволом, тј. идејним 
пројектом није  у објекту дефинисана 
просторија за смештај топлотне подста-
нице, може се омогућити прикључивање 
више кућних подстаница на једну при-
кључну подстаницу.

Конкретне услове за прикључи-
вање одређује Енергетски субјект са 
пројектним условима, које морају инвес-
титор или пројектант прибавити пре по-
четка пројектовања.

Топлотна подстаница мора да бу-
де опремљена са ултразвучним мерачем 
потрошње топлоте и са свом потребном 
арматуром према шемама датим у прило-
гу бр. 2÷5. 

Место предаје енергије Купцу, 
односно место преузимања енергије од 
Енергетског субјекта је граница инстала-
ције објекта Купца и Енергетског субје-
кта.

Одржавање топлотне подстанице 
врши Енергетску субјект о трошку Ку-
паца. Одржавање може вршити и служба 
коју најми Купац, а што ће  документова-
ти уговором Купац-служба.
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Пројектни параметри за 
димензионисање топлотних 
подстаница

Нове или реконструисане зграде 

Члан 36. 

Сходно одредбама Правилни-
ка о Енергетској ефикасности зграда, 
пројектна температура за Бачку Паланку 
је –15 °C. За све зграде са унутрашњим 
топлотним уређајима, димензионисаним 
на спољњу температуру –15 °C, користе 
се следећи параметри:

 - температурни режим на примару 
(топловодна страна):      110/70 °C

 - температурни режим на секундару 
(интерни уређаји Купаца): 85/65 °C

Елементи топлотне подстанице на 
примару морају бити изведени за темпе-
ратуру до 110 °C и PN 16.

Зграде са постојећим унутрашњим 
водовима 

Члан 37.

За зграде са унутрашњим топлот-
ним уређајима, димензионисаним за 
спољњу пројектну температуру  према 
важећим пројектним условима (климат-
ске зоне), користе се следећи параметри:

 - температурни режим на примару 
(топловодна страна):     110/70 °C

 - температурни режим на секундару 
(интерни уређаји Купаца): 85/65 °C

2. Простор и постављање топлотне 
подстанице

Члан 38.

Топлотна подстаница се по пра-
вилу поставља у заједнички нестамбе-

ни простор. Инвеститор односно Купац 
је дужан обезбедити простор бесплатно. 
Величина простора је зависна од:

 - називне топлотне снаге топлотне 
подстанице,

 - унутрашњих топлотних уређаја.

Минималне димензије просторије 
топлотне подстанице су приказане у та-
бели:

Топлотна снага 
(kW)

Димензије 
подстанице (m)

До 50 3 x 2
50 - 200 3 x 3
200 - 500 3 x 4
500-1000 4 x 5

Преко 1000 5 x 5

Грађевинско-технички захтеви за 
простор топлотне подстанице

Члан 39.

Простор топлотне подстанице 
мора бити затворен и што ближе уласку 
прикључног топловода у зграду. Прос-
тор мора бити доступан за овлашћене 
раднике Енергетског субјекта у сваком 
тренутку без сметње. Улаз у просторију 
топлотне подстанице мора бити незави-
сан у смислу приступа (спољни улаз или 
улаз из заједничког простора). 

Улазна врата морају бити метална, 
димензија 100x200 cm са отварањем у 
смеру излаза. Врата морају бити одгова-
рајуће означена логотипом предузећа ДП 
„НОВИ САД - ГАС”. 

Поред улаза у простор зграде по-
требно је на видном и доступном месту 
поставити апарат за гашење S-9. Простор 
топлотне подстанице треба да је тако ор-
ганизован да омогући несметан и безбе-
дан унос опреме за подстаницу приликом 
њене монтаже и евентуалне демонтаже 
и замене. Висина простора мора бити 
минимално 210 cm. Под простора мора 
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бити бетонски, водонепропустан, са на-
гибом од 0,5% према сливнику. 

Коришћење простора за друге на-
мене, осим за заједничку подстаницу, 
није дозвољено.

Потребно је придржавати се ва-
жећих прописа о топлотној изолацији 
уређаја и о заштити од буке. Простор 
мора бити изграђен са зидовима и пла-
фоном од чврстог материјала отпоран на 
пожар, звучно изолован према суседним 
просторијама према важећим прописи-
ма за те просторе. Најбоље је да простор 
топлотне подстанице у стамбеним згра-
дама не буде постављен поред или испод 
спаваћих соба или других просторија где 
се захтева повећана заштита од буке.

Простор мора бити одговарајуће 
природно или принудно проветраван, 
тако да температура у простору не пре-
лази 35 °C, односно да нема опасности 
од спољњег атмосферског утицаја и зам-
рзавања. Отпадни ваздух из топлотне 
подстанице се такође може убацивати у 
суседне помоћне просторе.

Простор топлотне подстанице мо-
ра да буде осветљен, са сијалицама рас-
поређеним тако да омогућава несметано 
очитавање мерних инструмената, чије 
укључивање се врши инсталационим 
прекидачем постављеним у просторији 
по дста ни це, поред улазних врата, на ви-
сини 1,50 m од пода.

Простор мора имати изведен при-
кључак на канализацију или сливну јаму, 
минималних димензија 40x40x40 cm, за 
постављање потопне пумпе. Најбоље је 
да одвод буде лоциран што ближе улазу 
прикључног топовода у простор топлот-
не подстанице. На улазним вратима из-
води се праг, који осигурава остале прос-
торе од неконтролисаног излива воде. У 
простору топлотне подстанице најбоље 
је извести прикључак хладне воде са 

славином и прикључком за флексибил-
но црево, намењен за пуњење топлотних 
уређаја, а по потреби и умиваоник.

На зиду, на којем ће бити лоцира-
на топлотна подстаница, мора бити изве-
дена одводна цев, повезана с једне стра-
не сабирном посудом, а са друге стране 
отпадним сифоном, одводним сливником 
или дренажном јамом. На сабирну посу-
ду треба да буду прикључени видно сви 
одмуљно одзрачни водови како подста-
нице тако и унутрашњих инсталација. 

Упутство за руковање и одржа-
вање, шема подстаница, шема успонских 
водова и трајне ознаке уређаја морају би-
ти постављени на видном месту.

3. Прикључна подстаница

Опште

Члан 40.

Прикључна подстаница је ме-
сто преузимања уговорене количине за-
гревне воде односно топлотне енергије. 
Уграђени елементи морају бити изабра-
ни у складу с овим Правилима о раду, 
односно препорукама Енергетског субје-
кта.

Састављена је из следећих елеме-
ната:

 - блокадне и остале арматуре,

 - одмуљно одзрачних посуда – оба-
везно са прирубничким спојем на 
дну посуде,

 - хватач нечистоће,

 - регулатора разлике притиска (у 
случају потребе),

 - регулатора протока са ограни-
чењем протока,

 - мерног уређаја/топлотног бројила,
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 - уређаја за мерење притиска и тем-
пературе,

 - топлотне изолације.

Блокадна и остала арматура

Члан 41.

Арматура мора бити изабрана за 
називни притисак PN 16 и температуру 
110 °C. Прикључци арматуре су са при-
рубницама. 

Као блокадна арматура могу се 
користиту лоптасте славине са прируб-
ницом.

Уградња гумених компензатора 
није дозвољена.

Материјал арматуре до PN 16 је 
сива, челична или обојена легура.

Бојама морају бити обележени и 
точкови вентила за затварање, на одго-
варајућим цевоводима (уколико се као 
цевни затварачи уграђују вентили).

Регулатор пада притиска и протока

Члан 42.

Регулатор пада притиска регули-
ше разлику притиска између Потиса и 
поврата на примарној страни прикључне 
подстанице. Уграђује се на подручјима, 
где наступа велика разлика притиска из-
међу Потиса и поврата топловодне мре-
же. Захтеве за уградњу даје Енергетски 
субјект са пројектним условима.

Регулатор протока је намењен за 
одржавање највећег протока загреване 
воде, који је одређен на основу прикључ-
не снаге топлотних уређаја са уважа-
вањем достизања што нижих температу-
ра повратка загреване воде на примарној 
страни. Постављени проток на регулато-
ру протока је пломбиран. Пломбе регу-

латора разлике притиска и протока се не 
смеју оштећивати или одстрањивати.

Тип регулатора протока мора бити 
такав да задовољи следеће:

• мора да буде регулатор протока са 
функцијом механичког огранича-
вања протока 

• мора да има додатни електрични 
погон. 

Уколико се пројектним условима 
захтева уградња регулатора пада при-
тиска, вентил треба да буде компактно 
пројектован - регулатор диференцијал-
ног притиска и вентил са електро пого-
ном у истом кућишту – комби вентил. 
Део вентила који делује као регулатор 
диференцијалног притиска одржава кон-
стантан пад притиска на контролном вен-
тилу, тиме одржавајући константан зада-
ти проток. Жељени проток се подешава 
позиционирањем контролног вентила. 
Ограничење протока се постиже ограни-
чавањем хода контролног вентила.

Електромоторни погон (актуатор) 
регулационог вентила - Није дозвољено 
користити вентиле код којих се (након 
уградње) актуатор налази испод регула-
ционог вентила због ризика од оштећења 
у случају цурења на вентилу или споју са 
цевоводом. Актуатор мора да има могућ-
ност за ручно подешавање – механичко. 

Мерни уређај за испоручену топлотну 
енергију / Топлотно бројило

Члан 43.

Мерни уређај/топлотно бројило се 
уграђује на потисном воду на примарној 
страни топлотне подстанице. У изузет-
ним случајевима мерни уређај може се 
уградити на повратном воду на примар-
ној страни топлотне подстанице. Овај 
мерни уређај је једино обрачунско ме-
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рило за одређивање потрошње топлот-
не енергије зграде.

Енергетски субјект је дужан мер-
ни уређај/бројило редовно одржавати 
и мењати, а дозвољена је само уградња 
мерних уређаја по препоруци Енергет-
ског субјекта. Искључиво се користе 
мерни уређаји/бројила са ултразвучним 
принципом мерења протока, класе та-
чности 2. Ради унифицирања опреме и 
лакшег одржавања дозвољена је уградња 
мерних уређаја произвођача Kamstrup, 
Danfoss или Actaris.

Мерни уређај мора имати одо-
брење типа и атест. Посебна тестирања, 
провере и издавање одобрења типа мера-
ча уређено је одговарајућим прописима 
и законом. Пломбе мерног уређаја се не 
смеју оштећивати или одстрањивати.

Тип, величина и начин уградње 
мерног уређаја одређује пројектант по 
упутствима и уз сагласност Енергетског 
субјекта. При пројектовању и уградњи 
мерног уређаја потребно је придржава-
ти се упутства произвођача у погледу 
одговарајућих равних дужина топловода  
испред и иза мерача, као и начина при-
кључивања обрачунске јединице.

Обрачунска јединица мерног 
уређаја мора омогућавати даљински пре-
нос података.

Прво постављање мерног уређаја 
на мерно место у прикључној подстани-
ци обавља Енергетски субјект о трош-
ку Купца. Сви наредни радови у вези са 
поправкама и заменама мерних уређаја 
обавља Енергетски субјект или од њего-
ве стране овлашћено лице.

Мерни уређаји на секундару (у 
склопу унутрашњих топлотних уређаја 
Купца) су интерног значаја и служе међу-
собним поделама потрошене топлотне 
енергије, очитане на обрачунском мер-
ном уређају / топлотном бројилу (на при-
марној страни топлотне подстанице). У 

случају уградње унутрашњих мерних 
уређаја прикључених на исту топлотну 
подстаницу, уграђују се ултразвучни ме-
рачи истог произвођача код свих Купаца, 
а према захтеву Енергетског субјекта.

4. Кућна подстаница

Члан 44.

Кућна подстаница је веза изме 
у прикључне подстанице и топлотних 
уређаја потрошача и служи за пренос 
топлотне енергије. Састоји се од следећих 
елемената:

 - блок арматуре,

 - арматуре за регулацију протока,

 - хватач нечистоће,

 - арматуре и уређаја за температур-
ну регулацију,

 - измењивача топлотне енергије,

 - пумпе,

 - разделника,

 - сигурносне арматуре,

 - експанзионе посуде,

 - уређаја за мерење притиска и тем-
пературе,

 - мерила топлоте 

 - електричних водова.

 - уређаја за визуелно и телеметриј-
ско мерење притиска и температу-
ре

 - контролних мерних уређаја/
топлотних бројила са модулом за 
Мбус комуникацију, електричних 
водова. 

Предвидети пуњење и допуња-
вање секундарне инсталације хемијски 
припремљеном водом из примарне топ-
ловодне мреже. Кратку везу допуне сис-
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тема урадити према приложеној шеми 
топлотне подстанице.

За подстанице индивидуалних 
корисника не уграђивати прикључак за 
допуњавање секундарне инсталације хе-
мијски припремљеном водом из примар-
не топловодне мреже.

Приликом распоређивања опреме 
у подстаници и дефинисања кућне инста-
лације обавезно треба обезбе дити равне 
делове цевовода, без локалних отпора и 
места за одузимање воде - места за мер-
не пруге дужине 15÷20xDN на огранку 
кућне инста лације, намењене за мерење 
протока воде.

Праве деонице цевовода, пред-
виђене као мерне пруге, обавезно треба 
изоловати тако да се изолација лако де-
монтира и поново монтира.

На прикључцима за одмуљивање 
и прикључцима за испуст ваздуха из ин-
сталације могу се применити као армату-
ра и лоптасте славине.

Директна топлотна подстаница

Члан 45.

Директна топлотна подстаница је 
она, код које интерни топлотни уређаји 
Купца и јавна топловодна мрежа нису 
раздвојени са преносником/измењива-
чем топлоте. Постојеће директне кућне 
подстанице је обавезно реконструисати 
и прилагодити на индиректни систем 
грејања. Прикључивање са новим ди-
ректним подстаницама у топловодној 
мрежи није дозвољено. Додатна при-
кључивања или смањивање прикључне 
снаге на постојећим директним топлот-
ним подстаницама је могуће само онда, 
када измена прикључне снаге не прелази 
10 % укупне постојеће прикључне снаге 
топлотне подстанице.

У сваком другом случају, то јест 
код додатних прикључивања, смањења 
прикључне снаге, реконструкције 
топлотне подстанице (нпр. замени регу-
лационе опреме), других посебно битних 
унутрашњих топлотних уређаја или ре-
конструкцији укупне зграде потребно је 
топлотну подстаницу преуредити на ин-
директни систем.

Унутрашњи топлотни уређаји Ку-
пца морају бити атестирани за највиши 
радни притисак, од 6 bar. Морају бити 
израђени од материјала постојаног на хе-
мијски састав загреване воде из топлово-
дне мреже. 

Разводну мрежу кроз заједнички 
простор и у стану обавезно извести ви-
дно од челичних цеви. Коришћење ау-
томатских одзрачних вентила није доз-
вољено. 

Индиректна кућна подстаница

Опште 

Члан 46.

Индиректна кућна подстаница је 
она, код које је загревана вода топловодне 
мреже на примарној страни са измењи-
вачем топлоте раздвојена од загреване 
воде на секундарној страни. Индиректни 
начин прикључивања је обавезан за све 
будуће купце, који се буду прикључивали 
на топловодну мрежу Енергетског субје-
кта.

Измењивач топлоте 

Члан 47.

Површину измењивача топлоте 
је потребно димензионисати на највећу 
снагу топлотних уређаја Купаца при 
изaбраној температури загреване воде на 
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примарној и секундарној страни измењи-
вача. Уграђују се плочасти измењивачи. 

Код димензионисања измењивача 
топлоте потребно је поред техничке по-
ставке топлотне подстанице такође узети 
у обзир потребно расхлађивање загрева-
не воде на примарној страни топлотне 
подстанице у свим радним условима.

Између примарне и секундарне 
називне повратне температуре не сме би-
ти мања температурна разлика од 5 К.

Примарна страна мора бити ди-
мензионисана и изведена за називни 
притисак од 16 bar (PN 16) и температу-
ру 110 °C, секундарна страна  мора бити 
димензионисана и изведена за захтеване 
максималне радне притиске и температу-
ре топлотних уређаја Купаца.

Прорачунату снагу измењивача 
треба повећати за 20% у односу на про-
рачун због могуће запрљаности истог у 
току рада и сл.

Изврштити прорачун топлотних 
перформанси измењивача топлоте за 
режим спољашње пројектне температу-
ре од +5 °C (потребне податке узети из 
клизног дијаграма).

Циркулационе пумпе 

Члан 48.

У циљу штедње електричне енер-
гије и због побољшања хидрауличних 
односа у мрежи топлотних уређаја Ку-
паца обавезна је уградња циркулационих 
пумпи са фреквентном регулацијом броја 
обртаја.

У оквиру хидрауличког прорачуна 
цевне мреже предвидети падове притис-
ка кроз мерила топлоте која ће се накнад-
но уграђивати испред сваке стамбене/по-
словне јединице.

Обавезна је уградња антивибра-
ционих спојница испред/иза циркула-
ционих пумпи у топлотној подстаници.

У предмеру радова и опреме укљу-
чити резервну циркулациону пумпу као 
магацинску резерву.

Температурна регулација 

Члан 49.

За покривање потреба топлотних 
уређаја  изводи се главна температурна 
регулација, а у зависности од спољње 
температуре, на примарној страни 
топлотне подстанице и утиче на проме-
ну  протока загреване воде из топловодне 
мреже. При овом се мора достићи што је 
могуће нижа повратна температура.

Извршни орган главне темпера-
турне регулације на примару је проточни  
регулациони вентил са електромоторним 
погоном, а уграђен је у поврат примара. 
На секундарној страни кућне подстани-
це је могуће извести додатну регулацију 
појединачних кругова унутрашње инста-
лације у складу са различитим радним 
режимима, који се појављују код систе-
ма за снабдевање зграда са топлотном 
енергијом. Неопходна је такође додат-
на локална регулација на појединачним 
топлотним уређајима са термостатским 
вентилима.

Регулациони вентил мора бити 
одабран тако, да поуздано ради и у гра-
ничним подручјима (максимални и ми-
нимални проток).

Ради рационализације приоритет-
но се користе комбиновани регулациони 
вентили за регулацију протока и темпе-
ратуре.

Електронски контролер мора да 
обезбеди најмање следеће функције: 

 - могућност независног регулисања 
најмање два круга грејања
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 - подешава/поставља  температуру 
загреване воде у потису секундара 
у  зависности од спољне темпера-
туре а деловањем на регулациони 
вентил уграђен у повратном воду 
примарног дела топлотне подста-
нице

 - ограничава највишу температуру 
у потису секундара,

 - омогућава управљање преко криве 
грејања од минимум 9 тачака, која 
се задаје преко преносног терми-
нала, SCAD-е или било ког интер-
нет претраживача

 - омогућава дневно, недено и ме-
сечно програмирање рада поједи-
начних грејних кругова,

 - сат и датум реалног времена са 
батеријским бекапом, обезбеђено 
батеријско напајање, 

 - могућност комуникације са фре-
квентно регулисаним циркулацио-
ним пумпама

 - могућност аутоматског одржа-
вања притиска у секундару по-
моћу електромагнетног вентила 
уграђеног на воду за допуну

 - могућност повезивања са ручним 
преносним терминалом за локал-
но подешавање

 - обезбеђен софтвер (OPC сервер) 
за приступ постојећем систему за 
даљински надзор и управљање – 
''Wондерwаре” Run Time in Touch 
SCADA

 - могућност приступа контроле-
ру преко стандардног интер-
нет претраживача ( MS Internet 
explorer,Mozila Fire Fox, Google 
Chrome,…)

 - могућност комуникације са диспе-
черским центром (Ethernet при-
кључак)

 - могућност слободног креирања 
графичког приказа топлотне под-
станице приликом wеб приступа

 - могућност комуникације са мери-
лима троплоте (RS232 серијска ве-
за или Мbus комуникација)

 - одговарајући број аналогних ула-
за основног модула (температура 
Pt1000, притисак 0-10 V, или 4-20 
mА)

 - одговарајући број аналогних из-
лаза основног модула (електромо-
торни вентил, фреквентни регула-
тор)

 - одговарајући број дигиталних ула-
за основног модула (испад пумпе, 
нивостат)

 - одговарајући број дигиталних из-
лаза основног модула (електромо-
торни вентил, за сваку од радних 
циркулационих пумпи засебан из-
лаз, електромагнетни вентил до-
пуне)

Електронски регулатор – кон-
тролер који врши управљање радом у 
топлотној подстаници треба да буде сло-
бодно програмабилан, модуларног типа 
тј. са могућношћу проширења основног 
модула са улазно излазним јединицама 
тј. комуникационим модулима. 

Израда апликативног софтве-
ра за повезивање топлотне подстанице 
на постојећи SCAD-а систем је обавеза 
Енергетског субјекта.

Температурни сензори  -

Члан 50.

У топлотној подстаници неопход-
но је уградити температурне сензоре за 
мерење:

• температуре воде у потису секун-
дара
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• температуре воде у поврату секун-
дара у сваком грејном кругу

• температуре воде у потису и по-
врату примара (прихватљиво је да 
ове температуре регулатор преу-
зима са мерила топлоте)

• температуре спољашњег ваздуха 
(сензор уградити на северној фа-
сади на висини од 2,5 m од коте 
терена).

Такође је неопходно уградити 
трансмитере притиска и то:

• на потису примара

• на поврату примара

• на повратном воду секундара

Сви температурни сензори морају 
бити директно везани на регулатор.

Сигурност рада 

Члан 51.

За обезбеђивање сигурности рада 
топлотних уређаја, Купац се треба при-
државати одредби DIN 4747 (новембар 
2003) и DIN 4751.

Осигурање топлотних уређаја Купца 
од превисоког притиска –

Члан 52.

У ову сврху се могу употребља-
вати затворена експанзиона посуда са 
сигурносним вентилом или отворена 
експанзиона посуда са припадајућим си-
гурносним водом. Прелив отворене екс-
панзионе посуде мора бити спроведен у 
простор топлотне подстанице и заврши-
ти се са прикључивањем у одводни ле-
вак. Могућа је такође употреба аутомат-
ских уређаја за одржавање притиска у 
комбинацији са одзрачивањем и аутомат-
ским контролисаним пуњењем топлот-
них уређаја.

Ради спречавања растапања ки-
сеоника из ваздуха у води и последично 
повећане опасности од корозије, препо-
ручује се употреба затворених експанзи-
оних посуда.

5. Означавање цевних водова

Члан 53.

Означавање цевних водова је про-
писано у DIN 2403. Различито означа-
вање цевних водова по врсти медија је у 
интересу сигурности, одржавања и заш-
тите од пожара. Означавање мора упозо-
равати на опасност у циљу спречавања 
несреће.

Скала боја за означавање цевних 
водова је одређена на основу  DIN 2403 и 
наведена у следећој табели.

Ознаке боја RAL су садржане у ре-
гистру боја RAL 840 HR.

ВРСТА МЕДИЈА БОЈА ОЗНАКА ПО RAL БОЈА 
ТАБЛИЦЕ

Грејање-примар-потис Црвена RAL 3000 црвена
Грејање-примар-повратак плава RAL 5019 плава
Грејање-секундар-потис Тамно црвена RAL 3002 црвена
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Грејање-секундар-одвод Тамно плава RAL 5013 плава
Санитарна хладна вода Зелена RAL 6001 зелена
Санитарна топла вода оранж RAL 2008 оранж

Санитарна вода-циркулација љубичаста RAL 4005 љубичаста

Испуст
браон-

маслинасто 
зелена

RAL 6003 браон

Природни гас жута RAL 1012 жута
Лож уље Светло браон RAL 8001 браон

Компримовани ваздух Сива RAL 7037 сива
Одзрачни вод Боја медија /

Конзоле црна RAL 9005 /

6. Означавање цевних водова

Опште

Члан 54.

Просторија топлотне подстанице 
мора бити опремљена прикључком за 
електричну енергију,

За потребе топлотне подстанице 
предвидети засебно трофазно електрич-
но бројило са лимитаторима (min 16А) 
и одговарајућом ZUDS (FID) склопком 
(према техничким условима Електродис-
трибуције).

Склопка може бити лоцирана и у 
топлотној подстаници. 

Електрично повезивање пумпе за 
избацивање воде из топлотне подстанице 
је саставни део електрорадова.

Електроинсталација компактне 
топлотне подстанице (КТП)

Члан 55.

Захтеви за извођење електроин-
сталација компактне топлотне подстани-
це (КТП) су:

 - морају бити изведена сва електро 
повезивања; 

 - на доводном каблу мора бити 
уграђена главна склопка. Склопка 
мора бити означена са натписом 
ГЛАВНА СКЛОПКА; 

 - КТП мора бити опремљена са ком-
плетним електро ормарићем са: 

 - контакторима за напојне пумпе, 

 - осигурачима (пумпе, аутоматика, 
резерва), 

 - троположајном преклопном скло-
пком за пумпе, са којом је омо-
гућен преклоп пумпи (ручно 
укључено - искључено - аутомат-
ски укључено). Појединачни по-
ложаји склопке морају бити озна-
чени са натписима РУЧНО, ИС-
КЉУЧЕНО, АУТОМАТСКИ; 

 - мора бити изведено електрично 
премошћавање прирубница са 
зубчастом подлошком. Вијак мора 
бити означен са црвеном бојом; 

 - на конструкцији КТП мора бити 
изведена сабирна шина за изједна-
чавање потенцијала; 

 - произвођач односно испоручилац 
мора прибавити изјаву овлашћене 
организације да електрична ин-
сталација КТП одговара тренутно 
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важећим прописима у Републици 
Србији; извођач је дужан пре пре-
даје КТП поставити аутоматику.

Електрични водови за прикљичење 
топлотне подстанице

Члан 56.

Електрични водови морају бити 
изведени по важећим прописима за 
влажне просторе (ЈУС Н. Б2.751, ЈУС 
Н.Б2.730, ЈУС Н.А5.070). У простору 
мора бити постављена утичница за 
потребе радова на одржавању. Осветљење 
простора мора бити задовољавајуће и 
мора омогућавати несметано очитавање 
мерних и контролних уређаја. Купац мора 
обезбедити прикључивање електричних 
регулационих ормара и мерних уређаја.

При извођењу електроинсталација 
топлотне подстанице потребно је дослед-
но поштовати пројектну документацију.

Члан 57.

Прикључење топлотне подстани-
це на електричне водове зграде и уопште 
електроинсталације у простору топотне 
подстанице морају бити изведене по сле-
дећим начелима:

 - сви каблови морају бити положе-
ни у кабловске канале или цеви за 
механичку заштиту,

 - мора бити уграђен додатни раз-
водни електро ормарић по пројек-
ту,

 - уземљивачко уже мора бити пове-
зано на кућиште

 - у погледу на изведбу морају бити 
уземљена врата и ограда топлотне 
подстанице,

 - мора бити изведено изједначавање 
потенцијала са P/F жицом 16 mm2 
и са зубчастим подлошкама под 
вијак. Вијци морају бити означени 
са црвеном бојом.

Електрична мерења

Члан 58.

По изведеним електроинстала-
ционим радовима потребно је обавити 
мерења на електроинсталацијама:

 - контролу непрекидности главног 
и заштитног проводника те про-
водника за изједначавање потен-
цијала,

 - контролу заштите од превеликог 
струјног оптерећења,

 - мерење отпорности галванских 
веза,

 - мерење постављене отпорности 
уземљења.

О обављеним мерењима потребно 
је у склопу документације топлотне под-
станице приложити предметне записни-
ке са измереним резултатима.

Документација топлотне подстанице

Члан 59.

Извођач мора приложити следећу 
документацију:

 - спецификацију опреме топлотне 
подстанице,

 - атестну документацију уграђене 
опреме у топлотној подстаници

 - упутства за руковање и одржа-
вање,
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 - шему веза електро инсталација 
топлотне подстанице те шему 
аутоматике.

IV  УНУТРАШЊИ ТОПЛОТНИ 
УРЕЂАЈИ КУПАЦА

1. Опште

Члан 60.

У топлотне уређаје Купаца спадају 
сви уређаји, који су везани на топлотну 
подстаницу и предају топлоту за грејање. 
У погледу на начин предаје топлоте ис-
кључиво је допуштено двоцевно радија-
торско грејање (ЦГ РАД) и подно грејање 
(ЦГ ПОД).

За случај полагања цеви у под мо-
рају се обавезно и искључиво применити 
бакарне цеви пресвучене ПВЦ облогом 
или алуминијумске са двоструком плас-
тичном облогом, без прекида, наставака 
и спојева. 

Унутрашњи топлотни уређаји Ку-
паца морају бити пројектовани и изве-
дени по важећим општим нормативима 
и стандардима, као и овим Правилима 
о раду. Енергетски субјект не одгова-
ра за радне/функционалне сметње, које 
настају ради неисправности унутрашњих 
топлотних уређаја Купаца.

У зградама са топлотним уређаји-
ма за пословне просторе и становање 
морају бити разводне мреже изведене од-
војено.

2. Грејни уређаји

Радијаторско грејање

Члан 61.

Температурни режим радијатор-
ског грејања мора бити изабран у складу 
са наведеним максималним режимом (мо-
гућ је нижи температуски режим од оног 
који је наведен у поглављу о топлотним 
подстаницама), док температуре повратка 
не смеју прелазити наведене вредности. 

Подно грејање

Члан 62.

У просторијама стамбеног и по-
словног простора се дозвољава подно 
грејање само у случајевима мерења пот-
рошње топлотне енергије мерилом то-
плоте.

Подно грејање не сме бити везано 
директно на топлотну подстаницу. По-
требно је обезбедити одговарајућу заш-
титу/осигурање од прекорачења највише 
дозвољене температуре у разводу.

Опрема за регулацију подног 
грејања се смешта ван прикњучног ор-
марића и није предмет ангажовања Енер-
гетског субјекта.

Није дозвоњена уградња подног 
грејања код система који су прикњучени 
преко директних топлотних подстаница.

Разделни систем

Члан 63.

Заједнички развод од кућне под-
станице до појединачних јединица по-
требно је да буде изведен двоцевно од 
челичних бешавних цеви. 

Успонске водове обавезно водити 
кроз заједнички степенишни простор, 
ван станова или пословних просто ра, 
одакле могу да се при кључе.
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Цевоводи кроз негрејане просто-
рије морају се изоловати од губитака то-
плоте. За извођење изолације придржава-
ти се следећих одредби:

• Топлотна изолација се изводи по 
завршеној монтажи и успешно 
обављеним испитивањима на при-
тисак те двоструким наношењем 
основне заштитне боје. Осим заш-
тите основном бојом потребно је  
извршити заштиту металних по-
вршина бојом отпорном на влагу. 
Заштитна боја мора бити приме-
рена за температуру до 100 °C. Не 
сме постојати могућност појаве 
хемијске реакције између антико-
розивне заштите и цевовода.

• Цевоводе треба изоловати  одвоје-
но (потис и поврат)

• Изолацију је потребно одгова-
рајуће прилагодити у подручју ве-
шања, арматуре и других елемена-
та цевних водова.

• Као Изолациони материјали могу 
се користити:

 - хемијски неутрални према око-
лини и материјалима од којих 
је изграђена кућна инстала-
ција,

 - постојани у трајној експлоата-
цији на пројектним температу-
рама воде у кућним инстала-
цијама,

 - заштићени од продирања влаге 
у току монтаже и експлоата-
ције,

 - топлотна проводљивост изола-
ционог материјала мора на 25 
°C износити маx. 0,040 W/mK,

 - отпорни на хабање – са алуми-
нијумском фолијом као заврш-
ним слојем изолације,

 - прописно постављени и банда-
жирани са предвиђеном зашти-

том изолационог материјала од 
механичких оштећења.

Број грана на разделнику и сабир-
нику у топлотној подстаници предвиде-
ти према врсти Купаца (стамбени или 
пословни). У случају кад се из топлотне 
подстанице снабдева више улаза, сваки 
улаз мора имати свој циркулациони круг.

На свакој грани предвидети цир-
кулациону пумпу за савладавање укуп-
ног пада притиска и остваривање прину-
дне циркулације у инсталацији.

Поједина одвајања у топлотној 
подстаници и прикључци на разделнике 
морају бити на поврату опремљени са 
регулационим вентилима за одржавање 
протока, на разводном и повратном воду 
са термометрима и манометрима као и 
арматуром за пуњење и пражњење сис-
тема. 

За достизање одговарајуће хидра-
уличне уравнотежености и последично 
оптималног рада грејног система, пре-
поручљиво је у цевну мрежу уградити 
арматуру за хидрауличну изрегулисаност 
система.

Грејни кругови за сваки стан или 
пословни простор, морају да имају по-
себну могућност регулације протока во-
де и затварања у прикључном ормарићу 
постављеном поред стана, односно по-
словног простора у степенишном прос-
тору зграде.

Инсталације на последњем спрату 
обавезно пројектовати са доњим разво-
дом и одзрачним славинама на грејним 
телима. 

Прикључни ормарићи се смештају 
у оквиру заједничких просторија (степе-
ништа, ходници) и могу бити посебни за 
сваку стамбену или пословну јединицу 
или заједнички за све стамбене или по-
словне јединице на једној етажи. Димен-
зије прикњучних ормарића треба да буду 
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такве да омогуће једноставну монтажу и 
интервенцију приликом одржавања.

Прикључни ормарићи морају би-
ти метални са унифицираном бравом за 
затварање (један кључ отвара све орма-
риће). У ормариће у којима је смештено 
више прикључака обавезно трајно обе-
лежити бројеве станова или пословног 
простора. 

Прикључне ормариће са дефини-
саном арматуром у њима поставити за 
све станове без обзира да ли се прикљу-
чују на систем даљинског грејања или не.

У случају подног развода до греј-
них тела, у сваком стану предвидети ор-
марић који је повезан са прикључним ор-
марићем и из кога ће се остварити веза са 
сваким грејним телом.

Грејна тела

Члан 64.

Грејна тела морају бити димензи-
онисана у складу са потребном топлот-
ном снагом, која  је одређена прорачуном 
топлотних губитака простора. Темпера-
турни режим за димензионисање грејних 
тела је дефинисан у члану 36÷37. ових 
Правила о раду. Температуру загрева-
ног простора и изабрани температурни 
режим потребно је узети у обзир при 
одређивању инсталисане снаге грејних 
тела.

Корекцијске факторе даје техни-
чка документација произвођача грејних 
тела. 

При избору материјала грејних те-
ла, прикључених на директну топлотну 
подстаницу, потребно је уважавати од-
редбу из члана 45. ових Правила о раду.

Такође је неопходно обезбедити 
следеће:

• Свако грејно тело мора бити оп-
ремљено термостатским радија-
торским вентилом са термо-гла-

вом, навијком за затварање на по-
вратном воду и славином за одзра-
чивање.

• Вентили са термостатском главом 
морају имати аутоматску заштиту 
од смрзавања.

• Сваки циркулациони вод мора да 
има могућност да се затвори и 
испразни, да се из њега испусти 
ваздух и регулише проток воде.

Регулација температуре простора

Члан 65.

За регулацију температуре просто-
ра се, у складу са прописима о топлотној 
заштити зграда и рационалној потрошњи 
енергије, употребљавају термостатски 
радијаторски вентили или зонски венти-
ли, који ограничавају проток загреване 
воде кроз грејна тела. Термостатски вен-
тили морају бити таквог квалитета, да 
одржавају температуру простора у толе-
ранцији ± 1 К.

Постављање термостатског венти-
ла је обавезно на свим грејним телима.

Одзрачивање топлотних уређаја

Члан 66.

Топлотне уређаје треба на најви-
шим местима инсталације правилно одз-
рачити, да се при пуњењу у вишим дело-
вима уређаја не би сакупио ваздух, који 
би спречио проток загреване воде или да 
их при пражњењу настајање потпритис-
ка не би оштетило. 

Одзрачивање успонског вода – 
вертикале извршити преко одзрачних 
посуда (мин. димензије  ф100x200 mm) 
и одзрачних водова DN15 које треба до-
вести у простор топлотне подстанице. 
Одзрачне посуде поставити на највишој 
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етажи унутар објекта. Неопходно је адек-
ватно решити одзарчивање највише ета-
же.

Минимално растојање од при-
кључка стамбене/пословне јединице на 
највишој етажи на заједнички развод до 
доње ивице одзрачне посуде је 2 m.

Интерни мерни уређај за испоручену 
топлотну енергију

Мерило топлоте

Члан 67.

Неопходно је у прикључном орма-
ру за сваку стамбену/пословну јединицу 
уградити интерно мерило испоручене ко-
личине топлоте. Испред и иза мерила не-
опходно је уградити органе за затварање.

Мерни уређаји на секундару (у 
склопу унутрашњих топлотних уређаја 
Купаца) су интерног значаја и слу-
же међусобним поделама потрошене 
топлотне енергије, очитане на обрачун-
ском мерном уређају/топлотном бројилу 
(на примарној страни топлотне подста-
нице). 

Искључиво се користе мерни 
уређаји/бројила са ултразвучним прин-
ципом мерења протока. Ради унифици-
рања опреме и лакшег одржавања доз-
вољена је уградња мерних уређаја произ-
вођача Kamstrup, Danfoss или Actaris.

Интерна мерила топлоте се могу 
уграђивати искључиво ван грејне сезоне. 

Изузетно интерна мерила топлоте 
могу се уграђивати у току грејне сезоне 
само за купце који нису прикључени на 
систем топлификације, тј. нису у систе-
му обрачуна топлотне енергије за текућу 
грејну сезону и то под условом да се не 
ремети испорука топлотне енергије оста-
лих корисника. 

Код уградње интерног мерила то-
плоте у постојећим ормарима у којима 
нема места за смештај мерила, рекон-
струкцијом се морају остварити сви по-
требни услови за уградњу мерила топло-
те као и органа за затварање испред и иза 
мерила топлоте. То значи да се уколико 
је неопходно мора извршити преправка 
свих прикључних веза, колектора и при-
кључних ормарића.

Због унификације интерних мери-
ла топлоте техничке услове за уградњу и 
избор мерила топлоте, на захтев корисни-
ка врши Енергетски субјект. Трошкове 
набавке и уградње мерила топлоте као и 
евентуалне реконструкције постојеће ин-
сталације сноси Купац.

За интерну расподелу утрошене 
топлотне енергије на грејна тела се мо-
гу уградити уређаји за мерење сопствене 
потрошње топлотне енергије ( у даљем 
тексту делитељи топлоте). У овом слу-
чају деловник трошкова испоручене ко-
личине топлотне енергије, Енергетском 
субјекту доставља служба са којом је 
Скупштина зграде склопила уговор. Ус-
лове за уградњу делитеља топлоте даје 
Енергетски субјект. 

 3. Заштита од буке

Члан 68.

При димензионисању и изградњи 
уређаја потребно је поштовати важеће 
прописе и стандарде са подручја заштите 
од буке. Правилан избор локације топлот-
не подстанице и других постројења у 
згради може значајно допринети зашти-
ти од буке у просторима у којима се бо-
рави, као што су на пример спаваће собе 
и сл. Са правилним извођењем изолације 
цевовода и уређаја код причвршћивања 
на или проласку кроз грађевинске кон-
струкције мора се спречити пренос звука 
на грађевинску конструкцију.
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V   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 69.

Ова Правила о раду примењују се 
за све нове изградње и реконструкције, 
које се односе на дистрибутивни систем 
топлотне енергије, прикључне топлово-
де, топлотне подстанице, као и унутра-
шње топлотне уређаје и инсталације. 

Ова Правила о раду примењиваће 
се и код поправки и преправки постојећих 
инсталација. 

Члан 70.

Сви топлотни уређаји, који су би-
ли прикључени у складу с претходним 
техничким условима, радиће у саглас-
ности са Енергетским субјектом. 

Изградња прикључних топлово-
да, топлотних подстаница и унутрашњих 
топлотних уређаја и инсталација, као и 
одговарајуће реконструкције, за које су 
издати Технички услови по важећим про-
писима, пре ступања на снагу ових Пра-
вила о раду, извршиће се и прикључити 
на топловодни систем под тим условима.

Члан 71.

До усвајања, односно увођења у 
употребу стандарда ЕУ, а који су наведе-

ни у овим Правилима о раду, примењи-
ваће се постојећи важећи стандарди и 
техничке норме.

Члан 72.

Рокови за уградњу система за ме-
рење испоручене топлотне енергије (на 
прагу топлане и у топлотним подстани-
цама) на постојећим системима даљин-
ског грејања, одређени су у Одлуци о 
условима снабдевања топлотном енер-
гијом.

Члан 73.

Ступањем на снагу ових Правила 
о раду престају да важе Технички услови 
за израду инсталација и испоруку топлот-
не енергије ПДП „Комуналпројект“  бр. 
05-4/12-90 од 24.08.1990.

Члан 74.

Ова Правила о раду доноси Уп-
равни одбор ДП „НОВИ САД - ГАС”, а уз 
прибављену сагласност надлежног град-
ског органа,  а ступају на снагу осмог да-
на по објављивању у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка „. 

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

ДП „НОВИ САД - ГАС“
Др. Јован Гуцуња
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ПРИЛОГ бр.1

ВРЕДНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЕ ЗА КЛИЗНИ ДИЈАГРАМ

ts (
0C) tr (0C) tp (0C) ts (

0C) tr(0C) tp(0C)
-15 110,0 70,0 -15 85,0 65,0
-14 107,9 72,1 -14 83,5 64,1
-13 105,8 71,1 -13 82,1 63,2
-12 103,7 70,1 -12 80,6 62,3
-11 101,6 69,0 -11 79,1 61,4
-10 99,5 67,9 -10 77,6 60,4
-9 97,4 66,8 -9 76,1 59,5
-8 95,2 65,7 -8 74,5 58,5
-7 93,0 64,6 -7 73,0 57,6
-6 90,9 63,5 -6 71,4 56,6
-5 88,7 62,4 -5 69,9 55,6
-4 86,5 61,2 -4 68,3 54,6
-3 84,2 60,0 -3 66,7 53,6
-2 82,0 58,8 -2 65,1 52,5
-1 79,7 57,6 -1 63,5 51,5
0 77,4 56,4 0 61,9 50,4
1 75,1 55,1 1 60,2 49,4
2 72,8 53,8 2 58,5 48,3
3 70,4 52,5 3 56,9 47,1
4 68,1 51,2 4 55,1 46,0
5 65,6 49,9 5 53,4 44,8
6 63,2 48,5 6 51,7 43,7
7 60,7 47,0 7 49,9 42,5
8 58,2 45,6 8 48,1 41,2
9 55,7 44,1 9 46,2 39,9
10 53,1 42,5 10 44,4 38,6
11 50,4 40,9 11 42,4 37,3
12 47,7 39,3 12 40,5 35,9
13 44,9 37,6 13 38,4 34,4
14 42,1 35,8 14 36,4 32,9
15 39,1 33,9 15 34,2 31,4
16 36,0 31,8 16 32,0 29,7
17 32,8 29,6 17 29,6 27,9
18 29,3 27,2 18 27,0 25,9
19 25,4 24,4 19 24,1 23,5
20 20,0 20,0 20 20,0 20,0
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ПРИЛОГ бр. 6
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