
Образац II 

ПОТВРДА О ПОДОБНОСТИ ДИЗЕЛ-МАШИНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИ ПОДЗЕМНИМ 
РУДАРСКИМ РАДОВИМА У НЕМЕТАНСКИМ ЈАМАМА 

I ОПШТИ ПОДАЦИ 

На захтев 
__________________________________________________________________________ 

бр. захтева ______________________________ од _______________________________ 

Предмет испитивања 
________________________________________________________________________ 

Тип __________________________________________________________________________ 

Произвођач 
__________________________________________________________________________ 

Фабрички (инвентарски) број 
___________________________________________________________________ 

Година производње 
________________________________________________________________________ 

Снага 
__________________________________________________________________________ 

Намена 
__________________________________________________________________________ 

Користан 
терет_____________________________________________________________________ 

Број седишта 
__________________________________________________________________________ 

II СПОЉНЕ ДИМЕНЗИЈЕ 

Највећа ширина 
__________________________________________________________________________ 

Највећа висина 
__________________________________________________________________________ 

III МОТОР 

Број тактова ________, директно-индиректно убризгавање горива (непотребно прецртати); 

хлађење ваздушно-водено (непотребно прецртати). 

Снага N = _______ кW, број обртаја n = ______ уграђен-није уграђен пречистач гасова 
(непотребно прецртати); пумпа за гориво: број: ________ тип __________, пломбирана 
________ запремина цилиндра _________ лит. 



IV ЕМИСИОНЕ ВРЕДНОСТИ 

 

CО % запр. CО2 % запр. О2 % запр. SО2 % запр. NО2 % запр. Алдехиди % запр. 
 

При раду без ______________________________________________________________ 

оптерећења 

__________________________________________________________________________ 

При раду под максималним __________________________________________________ 

оптерећењем 

__________________________________________________________________________ 

Потрошња горива _____ g/кWh, температура гасова на излазу ______ оC. 

Зацрњење: 

при раду без оптерећења ___________________ 

при раду под максималним оптерећењем __________ 

V КОЧНИЦЕ 

Хидрауличне кочнице ______  

Пнеуматске кочнице ______  

Ножна кочница делује на ______ точкове, кочење на равној стази ______ % 

Ручна кочница делује на ______ точкове, кочење на равној стази ______ % 

Максимална брзина дизел-машине кm/h 

Допуштена брзина дизел-машине кm/h 

Мерач брзине је - није уграђен (непотребно прецртати). 

Мерач броја обртаја је - није уграђен (непотребно прецртати). 

VI УСПОН - ПАД 

Дизел-машина је димензионирана за највећи успон - пад (непотребно прецртати) _____ %. 

Дизел-машина се може користити на успону - паду (непотребно прецртати) __________ %. 

VII СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

Дизел-машина саобраћа у једном-два правца (непотребно прецртати). 



Дизел-машина има један-два рефлектора, са кратким и дугим светлима (непотребно 
прецртати). 

Дизел-машина има један-два пара катадиоптера-црвена светла (непотребно прецртати) 
_________________ 

VIII ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

Уграђена су један-два апарата за ручно гашење пожара са _________ кg садржаја 
средстава за гашење (непотребно прецртати). 

Уграђена су један-два апарата за аутоматско гашење пожара са ___________ кg садржаја 
средстава за гашење (непотребно прецртати). 

IX ЗАКЉУЧАК о подобности дизел-машине која се користи при подземним рударским 
радовима у неметанским јамама 

Подаци о кориснику 
______________________________________________________________________ 

Подаци о дизел-
машини_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

задовољава-не задовољава (непотребно прецртати). 

____________________ _____________________ 

(датум) (потпис овлашћеног радника) 

М.П. 

_____________ 
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