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С А Д Р Ж А Ј 

 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
 

1. Насловна страна, 
2. Садржај конкурсне документације, 
3. Општи подаци о јавној набавци, 
4. Подаци о предмету јавне набавке,  
5. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, опис…, 
6.  Услови за учешђе у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 
7. Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
8. Образац понуде, 
9. Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
10. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкурсне документације, 
11.  Образац бр.3. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама, 
12.  Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама,  
13. Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
14.  Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
15.  Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
16.  Образац бр.7. – Модел писма о намерама пословне банке, 
17. Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора 

за отклањање грешака у гарантном року, 
18.  Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 

уговора за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  
19. Образац изјаве о довољном техничком капацитету (Образац бр.10.), 
20. Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.11.), 
21. Образац бр. 12. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
22.  Образац бр.13. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су 

подвучена линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и 
оверити и свака страница модела уговора,  

23.  Образац Референтнe листe - искључиво на моделу референтне листе 
наручиоца (Образац бр.14.) и 

24. Образац Потврде - за доказивање референци понуђача (Образац бр.15.). 
 

 
------------------------------- 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 

 Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 
''Југоисток'' д.о.о. Ниш. 

 
 Адреса наручиоца: Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш. 
 
 Интернет страница наручиоца: www.jugoistok.com 

 
Напомена: спроводи се отворени поступак. 
 
Предмет јавне набавке: набавка радова. 
 
Поступак предметне јавне набавке се спроводи ради закључења уговора 

о јавној набавци. 
 
Контакт: Служба за набавке и ускладиштење, тел/факс: 018/518-544, Саша 

Петровић, дипл.ел.инж и Драган Милентијевић,дипл.грађ.инж.  
 
 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:           
-извођење грађевинских радова и опрема за ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац 
(45000000 -Грађевински радови, 31170000-Трансформатори, 31712116-
Микропроцесори, 31730000 – Електротехничка опрема)    -  ЈН бр.17/13. 
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III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 

 1.  Предмет јавне набавке: 
 

  -извођење грађевинских радова и опрема за ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац 
(45000000 -Грађевински радови, 31170000-Трансформатори, 31712116-
Микропроцесори, 31730000 – Електротехничка опрема)   
 
 
  

ТЕХНИЧКИ ОПИС И УСЛОВИ  ГРАЂЕВИНСКИХ И ОДГОВАРАЈУЋИХ 
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА 

 
1.       ОПШТЕ 

1.1. ЛОКАЦИЈА  
На основу студије дугорочног развоја дистрибутивне мреже ЕД и ЕПС-а до 2020. 
године, коју је урадио Институт “Никола Тесла”, направљен је и усвојен план 
изградње дистрибутивне мреже ЕД Југоисток. У склопу тог плана предвиђена је и 
изградња ТС 110/35/10 kV "Ниш 15" (Дољевац). Изградњом ТС 110/35/10 kV "Ниш 15" 
(Дољевац), и њеним уклапањем у мрежу 110 kV, решава се питање сигурног 
напајања мреже 110 kV на подручју Ниша, посебно онога њенога дела који напаја 
конзумно подручје Дољевца и околине. Такође повећала би се поузданост напајања 
свих потрошача у околини, побољшале напонске прилике и смањили губици у ЕЕС-у 
овог региона. Трафостаница ТС 110/35/10 kV "Ниш 15" (Дољевац) налази се 
југоисточно од града Ниша са леве стране аутопута Београд – Ниш на катастарским 
парцелама бр. 1625/3,1626,1627 и 1628; К.О. Кочане, Општина Дољевац.  ТС је 
пролазна, са прикључењем на мрежу 110 kV по принципу "улаз-излаз", опремљена са 
два енергетска трансформатора 110/35/10 kV; 2x31,5 MVA. Мрежа 110 kV ради као 
радијална са двостраним напајањем ТС у отвореној петљи (прстену). Постројење 110 
kV класично за спољну монтажу са "H"-шемом. Постројење 35 и 10 kV у згради. ТС је 
стална, без посаде и даљински управљана. Објекат се прикључује на постојећи ДВ 
110 kV, br. 113/2 ТС 400/220/110 kV Ниш 2 - ТС 110/10 kV Лесковац 4, по принципу 
"улаз-излаз". Постројење класично за спољну монтажу са "H"-шемом (две секције 
једноструких сабирница са два на ред везана подужна спојна растављача) једним 
системом главних сабирницаса од AlČe ужета. Састоји се од укупно пет(5) поља 110 
kV и то: два далеководна, два трафо поља и једно сeкционо поље. Сви апарати и 
потпорни изолатори монтирају се на носачима апарата. Трансформаторско поље је 
опремљено сабирничким растављачима, прекидачима, струјним мерним 
трансформаторима, напонским мерним трансформаторима и одводницима 
пренапона. ДВ поље је опремљено сабирничким растављачима, прекидачима, 
струјним мерним трансформаторима, напонским мерним трансформаторима, 
излазним растављачима са ножевима за уземљење далековода. Секционо поље је 
опремљено сабирничким растављачима. 
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1.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

При извођењу по пројекту извођач је дужан да пре почетка радова проучи и упозна 
техничку документацију и да се придржава следећег: 

1. Сви радови се морају извести са опремом и материјалом који је предвиђен  
пројектом, а према важећим прописима и стандардима за ову врсту радова. 

2. За све измене и одступања ма које врсте како у погледу техничког решења тако и у 
избору материјала, мора се прибавити написмена сагласност надзорног органа 
именованог од стране Инвеститора. Пре давања ове сагласности надзорни орган је 
дужан да прибави сагласност пројектанта. За последице мењања пројектантског 
решења без сагласности пројектанта, одговоран је надзорни орган односно 
Инвеститор. 

3. Сав материјал који се уграђује мора одговарати СРПС-стандардима и бити 
првокласног квалитета. Раније употребљени материјал или опрему забрањено је 
монтирати без писмене сагласности Инвеститора. 

4. Сви метални делови инсталације, који нормално нису под напоном морају у  
електричном и механичком смислу, представљати непрекидну целину која је 
повезана на сабирницу за изједначавање потенцијала у објекту.  

5. За све евентуалне неправилности или одступање од пројекта на грађевинском или 
електротехничком делу објекта, на коме се монтира електро опрема, извођач је 
дужан да обавести надзорног органа, како по монтажи не би дошло до хаварије. 
Само уз писмени налог надзорног органа приступиће се монтажи уз пројекат. 

6. Пре сваког бушења, штемовања или сечења, извођач је дужан, уколико их сам врши, 
да прибави преко свог надзорног органа сагласност надзорног органа грађевинског 
дела. 

7. Ако се код монтаже оштети боја гвоздене конструкције, носача апарата портала и 
стубова, неопходно је та места после претходног чишћења премазати цинколитом 
односно одговарајућом бојом за заштиту од корозије. 

8. Сви носачи апарата морају имати нивелету према пројекту и потребно је да их 
геометар провери пре почетка монтаже. Носачи апарата треба да се поставе на 
анкер завртње на пројектовану висину и не заливени секундарним бетоном. 
Геодетску контролу и пријем челичне конструкције извршити према грађевинском 
пројекту тј. цртежима пресека и основа челичне конструкције. Код монтаже портала 
треба проверити висинске коте прикључних места ужади на порталима. 

9. Сви носачи апрата који повезују апарат састављен из два или више делова морају 
бити у истој нивелети. 

10. Температура околине мора се мерити термометром сваког сата у току монтаже 
проводника. 

11. Прво пуштање под напон може да уследи по завршетку свих радова, пошто се 
претходно о томе на поуздан начин обавесте сви заинтересовани. 

12. Сви радови се морају извести према следећим прописима: "Технички прописи за 
електроенергетска постројења изнад 1000V". Сл. лист СФРЈ бр. 4/74. год., 
"Правилник о техничким нормативима изградње надземних електроенергетских 
водова", Сл. лист СФРЈ бр. 65/88. год., као и условима прописаним од испоручиоца 
опреме.  

2.     ТЕХНИЧКИ ОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
2.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС/ПОРТАЛИ СА ТЕМЕЉИМА У РП 110 kV 
2.1.1. ОПШТЕ 

Локација портала одређена је диспозиционим решењем портала у разводном 
постројењу у складу са електротехничким делом овог пројекта израђеним на основу 
тендерске документације и идејног пројекта, као и главним пројектима. Сви портали у 
постројењу анализирани су на утицаје од проводника, опреме и ветра. Смер 
деловања и интензитет сила од проводника као и геометрија портала (висина 
портала, распон поља и места ослањања проводника и заштитних ужади), 
предвиђени су електротехничким делом овог пројекта.. Детаље фиксирања 
проводника и опреме разрађени су у пројектној документацији. у току израде. 
Завршена радионичка документација треба да има сагласност одговорног пројектанта 
овог Пројекта. 
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2.1.2. ПОРТАЛИ 110 kV 
Портали у оквиру 110 kV постројења су једнострано оптерећени проводницима, 
распоређеним у оквиру једног, односно више поља. Распони поља су 9,0m. Висине 
стубова портала од терена до нивоа ослањања проводника тј. доњег појаса ригле 
портала износи 10.15m. Висина стуба до места ослањања заштитног ужета и носача 
громобранског шиљка портала износи 13.15m. Предвиђена висина носача 
громобранског шиљка заједно са хватаљком износи 3.0m. 

2.1.3. СТАТИЧКА КОНЦЕПЦИЈА И ПРОРАЧУН 
Пројектована челична конструкција портала има сврху ношења проводника, 
изолатора (опреме) и заштитне ужади, како у вертикалној тако и у хоризонталној 
равни, уз задовољење напрезања, стабилности и механичке сигурности свих 
елемената конструкције портала. 
Конструкција портала је једнобродни односно вишебродни рам у једној равни 
састављен од решеткастих стубова и ригли, оптерећен просторно тј. у својој равни и 
управно на своју раван. Стубови су четворозидне решетке променљиве ширине са 
троугаоном испуном и испуном од укрштених дијагонала. Ригле су четворозидне 
решетке константне ширине са троугаоном испуном и испуном од укрштених 
дијагонала. Веза ригли и стубова је таква да обезбеñује понашање конструкције 
портала у равни као рама са крутом везом на споју ригле и стуба. Стубови портала су 
испод горње коте темеља продужени за цело једно поље (анкер поље) убетонирано у 
темеље конструкције чиме је обезбеђено понашање конструкције као укљештеног 
рама. За све штапове решетки усвојени су профили од вруће ваљаних равнокраких 
угаоника. За носаче громобранског шиљка на 110 kV порталима усвојена је шавна цев 
пречника 76.2mm дебљине зида профила 3.2mm. 
Конструкција портала је статички третирана као просторна решеткаста конструкција 
са зглобним везама у чворовима конструкције, зглобно везана за непокретне ослонце 
у ослоначким чворовима. 
Анализа оптерећења вршена је за могуће случајеве оптерећења који су у складу са 
важећим стандардима о стабилности челичних конструкција.  
Анализа оптерећења ветром вршена је за правац ветра у равни портала и управно на 
раван потрала а проведена је према важећем стандарду за оптерећење ветром и за 
оптерећење ветром решеткастих конструкција SRPS U.C7.110, SRPS U.C7.111 и 
SRPS U.C7.113. 
Кроз комбинације оптерећења, конструкције портала анализиране су на оптерећења 
од проводника за најнеповољније углове скретања проводника, при чему је у свакој 
комбинацији смер деловања оптерећења од ветра нанет у смеру деловања 
меродавних утицаја са проводника, што даје најнеповољније утицаје на елементе 
конструкције. 

2.1.4. МАТЕРИЈАЛ КОНСТРУКЦИЈЕ 

Челик за израду стубова и ригли портала је: лимови Ч0361 (ЧН 24-Б1), профили 
Ч0370 (ЧН 24-А2), завртњи класе чврстоће 5.6, и варови квалитета Ц. Сви елементи 
стубова и ригли су од ваљаних челичних профила и лимова, спојени међусобно 
заваривањем. 

2.1.5. ИЗРАДА КОНСТРУКЦИЈЕ 
Приликом разраде радионичке документације и израде саме конструкције треба 
водити рачуна о статичкој концепцији система у сврху остварења претпоставки 
прорачуна. 
Материјал од кога се израђује конструкција мора одговарати пројектом прописаним 
особинама а употреба материјала друге врсте и квалитета допуштена је само уз 
претходну писмену сагласност пројектанта и одобрење Инвеститора. 
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2.1.6. ЗАШТИТА КОНСТРУКЦИЈЕ ОД КОРОЗИЈЕ 
Сви радови на заштити челичне конструкције од корозије вршиће се у складу са 
“Правилником о техничким мерама и условима за заштиту челичне конструкције од 
корозије” (Сл. Лист СФРЈ бр. 32/70). 
Све елементе конструкције ван темеља пре монтаже заштитити од корозије топлим 
цинковањем поступком који је дефинисан Правилником. Маса превлаке челичних 
елемената не сме бити мања од 0.610 kg/m². Најмања просечна вредност масе 
превлаке челичних елемената дебљине 5mm и више износи 0.915 kg/m². 
Пре поступка топлог цинковања извршити припрему челичних површина и то: 

- одмашћивање, 
- чишћење, 
- испирање, 
- флусовање 

Припрема за топло цинчање као и само топло цинчање не сме да утиче на механичке 
карактеристике заштићеног материјала. 
Сви елементи конструкције морају бити топло цинковани једним потапањем. 
Парцијално потапање елемената конструкције није дозвољено. 
Елементе конструкције који служе као анкери и уградјују се у бетон, од дубине 100 mm 
испод горње коте бетона не штитити антикорозивно већ их само пре уграђивања 
добро очистити од рђе и нечистоће. 
Пре саме монтаже све елементе конструкције прегледати. Евентуално оштећени 
елементи конструкције у механичком или антикорозивном смислу не смеју се 
уграђивати.  

2.1.7. МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЈЕ 
Сви радови на монтажи челичне конструкције изводе се у складу са “Правилником о 
техничким мерама и условима за монтажу челичне конструкције”. 
Приликом монтаже челичне конструкције потребно је осигурати стабилност и 
непроменљивост облика монтиране конструкције, осигурати стабилност елемената 
који се монтирају као и довољну носивост при оптерећењу за време монтаже. 
Правилност постављене челичне конструкције као и учвршћивање конструкције 
морају се проверити инструментима одмах по завршетку монтаже сваке просторно 
круте целине. 
Пре монтаже конструкције портала потребно је да буде завршена прва фаза 
бетонирања темеља портала. Анкер поље сваког појединачног стуба портала 
поставља се на одговарајући темељ и доводи у пројектовани положај помоћу 
инструмената. Одмах потом врши се фиксирање анкер поља и изводи друга фаза 
бетонирања темеља портала. Приликом бетонирања темеља, обавезно је користити 
шаблоне за обезбеђење пројектом предвиђене геометрије и положаја анкер поља. 
Вертикалност стубова потребно је проверавати инструментом за све време извоñења 
радова на монтажи. 
Обавезна је провера одступања положаја и нагиба анкера стубова од пројектованих. 
Мерена одступања не смеју прећи допуштена одступања наведена у Правилнику о 
техничким мерама и условима за монтажу челичних конструкција. 

2.1.8. ТЕМЕЉИ 
Локација портала одређена је диспозиционим решењем портала у разводном 
постројењу у складу са електротехничким делом. Темељи се састоје од темељне 
стопе и врата темеља. Врх темеља (горња површина врата темеља ) је у паду од 
средине ка ободу да би се омогућило ефикасно одводњавање. Ово надвишење 
износи 10 cm у средини. 
Предвиђено је да се бетонирање темеља изводи у 2 фазе: 

- I фаза: бетонира се темељна плоча у слоју од 70cm целом површином темеља, 
ободни део око „чашице“ у слоју од 80cm и заштитни зид „врата“ дебљине 10cm , 
висине 115cm. С обзиром да ће проћи дужи временски период између 
бетонариња I и II фазе , потребно је заштити бетон и арматуру који ће бити у 
додиру са бетоном II фазе од прљавштине и атмосферилија. 

- Пре постављања челичне конструкције портала (монтажног анкер поља) бетон и 
арматуру I фазе потребно је очистити од евентуалних нечистоћа, 
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- II фаза: након постављања анкер поља у пројектовани положај, као и 
постављања преостале потребне арматуре, премазати бетонске површине I фазе 
СН везом а потом урадити бетонирање остатка темељне плоче и „врата“ 

Димензије основе темељне стопе одређене су из услова да меродавна комбинација 
оптерећења за димензионисање темеља од основног оптерећења остане у језгру 
пресека, тј. да ексцентрицитет силе буде мањи од максималног дозвољеног за 
основно и допунско оптерећење. Напони на темељној спојници не прелазе 150 kN/m²  
за темеље портала 110kV .  
Током извођења ископа мора се извршити геотехнички преглед терена на коти 
фундирања и дати коначно мишљење о погодности подтла пре бетонирања темеља. 
Резултате геотехничког прегледа евидентирати кроз грађевински дневник. Ова 
препорука постоји у Геомеханичком елаборату и треба је испоштовати. 
Пре монтаже челичне конструкције портала мора се извршити пријем темеља у 
сагласности са условима из важећег Правилника о техничким мерама и условима за 
монтажу челичних конструкција. Обавезна је провера одступања положаја темеља 
(висинског и у основи) и одступања нагиба анкера стубова од пројектованог, у односу 
на допуштена одступања наведена у Правилнику о техничким мерама и условима за 
монтажу челичних конструкција. Подаци о провери и пријему темеља уносе се у 
грађевински дневник. Приликом бетонирања темеља, обавезно је користити шаблоне 
за обезбеђење пројектом предвиђеног положаја анкер блокова. 
Квалитет употребљеног материјала за темеље портала је: 

- бетон марке MB 30 за темеље 
- бетон марке MB 15 за слојеве од мршавог бетона испод темеља 
- арматура за темеље је ребраста арматура РА 400/500 и за заштитни зид МА 

500/560. 
За димензионисање темеља (одређивање потребне арматуре), уместо парцијалних 
коефицијената сигурности коришћен је глобални коефицијент сигурности γ = 1.7. 
НАПОМЕНА: 
Уколико се приликом ископа констатује висок ниво подземне воде тј. да ће темељ 
бити у подземној води, потребно је проверити стабилност темеља. Уколико се покаже 
да је вода сулфатно агресивна, неопходно је користити сулфатно-отпорни цемент за 
справљање бетона за темеље. 

2.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС/ НОСАЧИ АПАРАТА СА ТЕМЕЉИМА У ПОСТРОЈЕЊУ 110 kV И 
ТЕМЕЉИ ОСВЕТЉЕЊА У ПОСТРОЈЕЊУ 110 kV 

2.2.1. ОПШТЕ 
Локација носача апарата одређена је диспозиционим решењем апарата у разводном 
постројењу 110 kV у складу са електротехничким делом овог пројекта израђеним на 
основу тендерске документације и идејног пројекта, као и главним пројектима. 
Пројектована челична конструкција носача апарата има сврху ношења опреме 
(апарата) уз задовољење напрезања, стабилности и механичке сигурности свих 
елемената конструкције носача апарата. 
Све евентуалне измене челичне конструкције носача апарата предвиђене овим 
пројектом ради усаглашавања са Главним електротехничким пројектом 
трафостанице, извођач је дужан да укључи у пројектну документацију у току израде 
Извођачког пројекта. 
Завршена радионичка документација треба да има сагласност одговорног пројектанта 
овог Пројекта.  

2.2.2. СТАТИЧКА КОНЦЕПЦИЈА И ПРОРАЧУН 
Сви носачи апарата у постројењу анализирани су на утицаје од проводника, опреме и 
ветра. Смер деловања и интензитет сила од проводника и тежине апарата као и 
геометрија носача апарата (потребна висина носача, распон поља и распоред 
апарата), предвиђени су електротехничким делом овог пројекта и приказани у прилогу 
овог пројекта. 
Анализа оптерећења за све апарате вршена је за могуће случајеве оптерећења и то: 
оптерећење од сопствене тежине конструкције, сопствене тежине апарата и 
проводника, тежине монтажера и опреме за монтажу, тежине проводника са ледом, 
оптерећење од затезања проводника, оптерећење ветром на проводник, апарат и 
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носач, као и оптерећење силом кратког споја. Анализа оптерећења ветром вршена је 
за правац ветра у равни затезања проводника и управно на раван затезања 
проводника и под углом од 450 на правац проводника, а спроведена је према важећем 
стандарду за оптерећење ветром SRPS У.Ц7.110, SRPS У.Ц7.111, SRPS У.Ц7.112 и 
SRPS У.Ц7.113. 
Кроз комбинације оптерећења, у статичком прорачуну анализирани су случајеви 
оптерећења који дају најнеповољније утицаје на елементе конструкције. 
Детаљи фиксирања апарата на носаче предвиђени су на основу мерних скица 
познате опреме, а детаљно ће бити разрађени у току израде Извођачког пројекта 
носача апарата. 

2.2.3. ИЗРАДА КОНСТРУКЦИЈЕ 
Приликом разраде радионичке документације и израде саме конструкције треба 
водити рачуна о статичкој концепцији система у сврху остварења претпоставки 
прорачуна. 
Материјал од кога се израђује конструкција мора одговарати пројектом прописаним 
особинама, а употреба материјала друге врсте и квалитета допуштена је само уз 
претходну писмену сагласност пројектанта и одобрење Инвеститора. 

2.2.4. ЗАШТИТА КОНСТРУКЦИЈЕ ОД КОРОЗИЈЕ 
Сви радови на заштити челичне конструкције од корозије вршиће се у складу са 
“Правилником о техничким мерама и условима за заштиту челичне конструкције од 
корозије” (Сл. Лист СФРЈ бр. 32/70). 
Све елементе конструкције ван темеља пре монтаже заштитити од корозије топлим 
цинковањем поступком који је дефинисан Правилником. Маса превлаке челичних 
елемената не сме бити мања од 0.610 kg/m². Најмања просечна вредност масе 
превлаке челичних елемената дебљине 5mm и више износи 0.915 kg/m². 
Завртње, навртке, подложне плочице заштити топлим цинковањем у складу са  
SRPS.Т7.106. 
Пре поступка топлог цинковања извршити припрему челичних површина и то: 

- одмашћивање, 
- чишћење, 
- испирање, 
- флусовање 

у свему како је дато у члану 64. Прописа. 
Припрема за топло цинчање као и само топло цинчање не сме да утиче на механичке 
карактеристике заштићеног материјала. 
Сви елементи конструкције морају бити топло цинковани једним потапањем. 
Парцијално потапање елемената конструкције није дозвољено. 
Елементе конструкције који служе као анкери и уградјују се у бетон, од дубине 100mm 
испод горње коте бетона не штитити антикорозивно већ их само пре уграђивања 
добро очистити од рђе и нечистоће. 
Пре саме монтаже све елементе конструкције прегледати. Евентуално оштећени 
елементи конструкције у механичком или антикорозивном смислу не смеју се 
уграђивати.  

2.2.5. МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЈЕ 
Сви радови на монтажи челичне конструкције изводе се у складу са “Правилником о 
техничким мерама и условима за монтажу челичне конструкције”. 
Приликом монтаже челичне конструкције потребно је осигурати стабилност и 
непроменљивост облика монтиране конструкције, осигурати стабилност елемената 
који се монтирају као и довољну носивост при оптерећењу за време монтаже. 
Правилност постављене челичне конструкције као и учвршћивање конструкције 
морају се проверити инструментима одмах по завршетку монтаже сваке просторно 
круте целине. 
Пре монтаже конструкције носача апарата потребно је да буде завршена прва фаза 
бетонирања темеља носача. Анкери се постављају на одговарајући темељ и доводе у 
пројектовани положај помоћу инструмената. Одмах потом врши се фиксирање анкера. 
Приликом бетонирања темеља, обавезно је користити шаблоне за обезбеђење 
пројектом предвиђене геометрије и положаја анкера. 
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Вертикалност стубова потребно је проверавати инструментом за све време изводјења 
радова на монтажи. 
Обавезна је провера одступања положаја и нагиба анкера стубова од пројектованих. 
Мерена одступања не смеју прећи допуштена одступања наведена у Правилнику о 
техничким мерама и условима за монтажу челичних конструкција. 
Непходно је да завршена радионичка документација добије сагласност одговорног 
пројектанта овог Пројекта. 
За све евентуалне измене челичне конструкције носача апарата обухваћених овим 
пројектом, услед евентуалних промена у Главном електротехничком пројекту 
трафостанице или из других разлога, Извођач је дужан да добије сагласност 
одговорног пројектанта овог Пројекта и да их укључи у пројектну документацију у току 
израде Извођачког пројекта. 
Локација темеља носача апарата одређена је диспозиционим решењем носача 
апарата у разводном постројењу 110kV, према електро пројекту. 
Темељи су генерално пројектовани као самци. Димензије темељних плоча су 
одређене на основу носивости тла и стабилности темеља, а димензије „врата“ су 
одређене тако да могу несметано и безбедно да се уграде анкери за челичну 
конструкцију носача.  
Изузетак чини заједнички темељ потпорних изолатора и одводника пренапона у 
близини каде енергетског трансформатора у оба трансформаторска поља, где је 
пројектована заједничка темељна плоча са 2x3 врата у осам носача наведених 
апарата. Заједничка плоча је последица мале носивости тла и близине изграђеног 
темеља енергетског трансформатора. 
Према геомеханичком елаборату дозвољена носивост терена за носаче апарата у РП 
110kV je 100 kN/m² на дубини фундирања од Df=1.1m-1.5m од нивелисаног терена у 
зависности од димензија належуће површине темеља. За темеље мање површине од 
1.0m x1.0m дубина је 1.1m а за темеље преко 1.5m дубина је 1.5m. 
У подтлу темеља је измењени лес према геотехничком елаборату, пресек 5-5’.  
Главним пројектом нивелације платоа РП 110 kV одређен је нагиб нивелисаног 
терена, на бази чега су одређене коте врха темеља и коте фундирања. 
Утицаји на темеље носача апарата добијени су као ослоначке реакције челичне 
конструкције и преузети су из Главног пројекта – Носачи апарата у РП 110 kV. Ови 
утицаји делују на врху темеља. 
За димензионисање темеља (одређивање потребне арматуре), уместо парцијалних 
коефицијената сигурности коришћен је глобални коефицијент сигурности γ = 1.7 за 
стална и повремена дејства, а γ = 1.4 за стална и случајна дејства (кратки спој). 
Квалитет употребљеног материјала за темеље је: 

- бетон марке MB 30 за темеље носача апарата и громобранских стубова 
- бетон марке MB 25 за неармиране темеље стубова осветљења; 
- бетон марке MB 15 за слојеве од мршавог бетона испод темеља; 
- арматура за темеље је ребраста арматура РА 400/500; 
- анкери су класе чврстоће 5.6  

Детаљи везани за извођење темеља носача апарата, темеља громобранских стубова 
и темеља стубова осветљења дати су у Извођачком пројекту. 

НАПОМЕНА ИЗВОЂАЧУ 
Пре почетка радова на ископима, неопходно је одрадити припремне радове који 
подразумевају геодетско обележавање (са одговарајућим висинским котама и 
реперним тачкама) који ће омогућити лоцирање темеља носача апарата. 
Након извођења ископа мора се извршити геотехнички преглед терена на коти 
фундирања и дати коначно мишљење о погодности подтла пре бетонирања темеља. 
Резултате геотехничког прегледа евидентирати кроз грађевински дневник.  
Пре ливења подлоге од мршавог бетона, евентуалне корекције нивелације извршити 
ручним ископом.  
Наглашава се да је извођач у обавези да, у случају да при ископу темељних јама 
наиђе на подземне инсталације које нису назначене у овом пројекту или археолошке 
предмете, заустави започете радове, заштити градилиште и извести инвеститора и 
пројектанта. 
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Монтажа арматуре и анкера се обавља на следећи начин. Након монтирања 
арматуре темељне стопе и вертикалне арматуре врата темеља, монтирају се узенгије 
врата темеља. При том се спољашње узенгије распореде у складу са графичком 
документацијом, док се унутрашње узенгије привремено поставе при дну врата 
темеља, изнад стопе, да не би ометале монтажу анкера. Након извршене монтаже 
анкера, унутрашње узенгије се распоређују у складу са графичком документацијом и 
приступа се монтажи арматуре на врху врата темеља. 
Део анкера изнад бетона и део убетониран 10cm испод горње коте бетона заштитити 
топлим цинковањем. Монтажу анкера вршити помоћу шаблона. 
Пре затрпавања темеља извођач је дужан да положи заштитне цеви за инсталацију 
уземљења према електротехничком пројекту.  
Напомиње се да је Извођач дужан да примени мере које обезбеђују уградњу анкера у 
границама допуштених толеранција. Допуштено померање у основи анкер-завртњева  
је 2 mm. Допуштено одступање коте горњег краја анкер завртња од пројектоване коте 
је +20 mm. Допуштено одступање дужине навоја анкер завртња је +30 mm.  
Такође, горња површина темеља и ослоначка плоча морају бити изведене у 
границама допуштених одступања. Допуштено одступање горње површине темеља 
по висини је ±5 mm, а по нагибу 1/1000. Допуштено одступање ослоначке плоче по 
висини је ±5 mm, а по нагибу 1/1500 
Извођач је дужан да пре бетонирања темеља стубова осветљења провери да ли је 
положај и број PVC цеви за уземљење у складу са електро пројектом : Инсталације 
уземљења и громобранске заштите.  
Код темеља громобранских стубова, приликом монтаже PVC цеви, ако је неопходно, 
растојања између узенгија ускладити на лицу места 
Након постављања и фиксирања челичне конструкције и подливања анкер плочица, 
горњу површину темеља обрадити цементном кошуљицом у паду, од центра врата 
темеља према ивицима, ради заштите анкера и анкер плочица од задржавања 
атмосферске воде на површини врата темеља. 

2.3. ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА 
Громобранска заштита је предвиђена помоћу хватаљки (шиљака). Распоред шиљака 
и њихова висина одређен је у пројекту II-е фазе, а за коначну етапу изградње ТС. 

2.4. АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА (АКЗ) 
2.4.1. DUPLEX СИСТЕМ – ЦИНКОВАЊЕ И БОЈЕЊЕ НОВИХ СТУБОВА 

Приликом извођења радова на АКЗ потребно је обезбедити: 
- Квалитетну припрему површина, 
- Правилно наношење превлаке цинка, 
- Правилно наношење премаза боје, 
- Компатибилност и прионљивост боје са превлаком цинка. 

Цинковање извршити у складу са SRPS ISO EN 1461. Припрему површина извршити 
механички и хемијски (потапањем челичних профила у каде са растворима). 
Наношење превлаке цинка остварити потапањем у каду са растопљеним цинком. 
Наношење боје извршити на терену, након монтаже конструкције стуба. Поједине 
профиле премазати у радионици – само оне стране које су удвојене и након монтаже 
неприступачне. Припрему-чишћење површине извршити пажљиво, да не би дошло до 
оштећења превлаке цинка. Одговарајућим алатом (пластичним четкама и сл.) 
потребно је одстранити рђу и деградиране слојеве превлаке цинка. Очишћена 
површина цинка треба да буде умерено храпава ради остваривања добре адхезије са 
премазом боје. Приликом чишћења површина посебно обратити пажњу да се добро 
очисте спојеви и теже приступачна места. Неопходно је извршити одмашћивање, 
чишћење површина запрљаних од птица, брисање прашине (меком крпом). 
Ако превлака цинка нема добру адхезију, потребно је да се уклони до метала. Делови 
површине на којима је превлака цинка деградирана такође се чисте локално до 
метала. У овим случајевима према СРПС Ц.Т7.301 из 1994. (екв. ISO 8501-1) 
површину конструкције треба очистити до степена припреме:  St 2. 
Премази боје се наносе четком у једном крсту са потребном дебљином влажног слоја 
у складу са уговореном технологијом и упутством произвођача.  
Наношење премаза боје не сме да се ради ако је: 
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- површина конструкције влажна, прашњава, запрљана од птица и сл, 
- температура конструкције испод тачке кондензације, 
- температура ваздуха испод + 5°C или преко + 40°C, осим ако упутство 

произвођача то дозвољава, 
- релативна влажност ваздуха преко 80%, 
- претходна превлака свежа. 

Прионљивост и компатибилност превлаке цинка и боје се, пре отпочињања радова на 
целом објекту, проверавају на референтној површини. Прионљивост мора да 
одговара категорији 0,1 или 2 према стандарду SRPS ISO 2409. 
Приликом радова на АКЗ објеката потребно је придржавање свих мера :  

- заштите на раду, 
- заштите животне средине, 
- заштите од близине напона, 

као и осталих мера заштите код радова на далеководима и у постројењима. 
 На сваком објекту мора да се уради референтна површина – погодна површина на 
конструкцији која је база за оцену квалитета и решавање евентуалних рекламација.  
 Референтну површину за сваки објекат дефинише надзорни орган Наручиоца. АКЗ 
радови на целом објекту почињу тек после извођења комплетног система АКЗ на 
референтној површини укључујући флековање. Сагласност о томе писмено потврђују 
представници Извођача, испоручиоца премазних средстава и Наручиоца имајући у 
виду, између осталог,  потребну прионљивост и компатибилност између превлаке 
цинка и премазног средства и проверу потребне дебљине влажног и сувог слоја. На 
референтној површини се утврђује и приближна јединична вредност потребног 
утрошка премазних средстава за одређени објекат. 

2.4.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ СИСТЕМА АКЗ: НАНОШЕЊЕ БОЈЕ ПРЕКО 
(НОВЕ) ПРЕВЛАКЕ ЦИНКА 

Материјали који се примењују у систему АКЗ морају да буду у складу са 
одговарајућим SRPS, ISO и осталим меродавним стандардима. 
Материјали се тонирају за сваки нанешени слој боје. Сваки следећи слој мора да буде 
визуелно битно различит од претходног и лако уочљив. Нијанса завршног слоја мора 
да одговара захтеву Наручиоца, стандардно то је RAL – 7040 (сива).  
Чување и складиштење материјала је обавеза Извођача. 

2.4.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ 
Премазати двокомпонентном епоксидном бојом део анкера при улазу у темељ и малу 
зону бетонске површине око профила анкера. Приближно обухватити зону од 5-10cm 
на бетону око профила и зону од 10 cm челичног профила изнад темеља. 
Употребити црвену боју на истој бази као што је била и завршна (у овом случају на 
бази акрил – винила). Границу обележити црвеном бојом на свим појасним 
штаповима, према упутству надзорног органа Наручиоца. 

2.5. ТЕХНИЧКИ ОПИС/ТЕМЕЉИ И КАДЕ ТРАНСФОРМАТОРА 
За уградњу два трансформатора ознаке Т01 и Т02 како је приказано на диспозицији 
потребно је извести нове темеље и каде трансформатора за уградњу 
трансформатора снаге 31.5 MVA. 
Темељ трансформатора испод сваке шине има темељну траку ширине 80 cm, а за 
један пар шина оне се спајају у заједничку темељну стопу ширине 3.7 m. 
Бетонска када је димензија 8.8 x 5.0 m и пројектована да прими уље просуто из 
трансформатора у случају хаварије. 
Када трансформатора се изводи у нагибима због отицања воде и уља које се у њу 
пролије. Нагиби и пролази кроз темељ су дати тако да омогуће отицање у уљну 
канализацију која је са кадом спојена бетонском цеви Ø300 mm. 
Из противпожарних разлога у кади трансформатора се уграђују решетке, а преко њих 
слој гранулисаног шљунка Ø 40 - 60 mm. 
Решетке се ослањају на ваљане челичне профиле који су заварени за челичне 
плочице анкероване у зидове темеља или каде у свему према детаљима из пројекта. 
 Посебну пажњу треба обратити на спој бетона крила каде са бетоном темеља 
трансформатора, да би се спречило отицање уља у тим спојевима. 
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Код прекида бетонирања, као и на споју старог и новог бетона места настављања 
треба посебно обратити. Пре настављања бетонирања додирну површину раније 
избетонираног бетона очистити темељно и опрати водом и ваздухом под притиском. 
Бетонске површине на споју старог и новог бетона премазати средствима за бољу 
везу ових бетона (SN веза) у три слоја и то тако што прва два треба пустити да се 
осуше, а трећи нанети непосредно пре наливања новог бетона. У почетку новог 
бетонирања, наносити ситнозрни бетон у који се додају средства за трајнију везу 
између новог и старог бетона. Наношење ситнозрног бетона мора бити пажљиво, како 
би површине радних фуга биле потпуно покривене. Дебљина овог слоја треба да је 5 
cm. 
Приликом бетонирања каде трансформатора поставити јувидур цеви Ø50 за пролаз 
каблова и уземљивача, а према положају датом у детаљима и уз сагласност 
надзорног органа електро струке. 
Темељ и када трансформатора се изводе бетоном МБ30 и армирају глатком 
арматуром GA 240/360 и завареним арматурним мрежама MAG 500/560. 

2.6. ТЕХНИЧКИ ОПИС/ КОМАНДНО-ПОГОНСКА ЗГРАДА 
2.6.1. ОПШТИ ДЕО 

Положај командне зграде у оквиру трафостанице приказан је на ситуацији. 
Према пројектном задатку и захтевима инвеститора предвиђена је команднa зградa у 
оквиру које су обухваћене поједине просторије.  

2.6.2.ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
Објекат је пројектован као приземан који се састоји из командног и погонског дела. 
Командно погонска зграда је димензионисана за смештај средњенапоског 
постројенја, сопствене потрошње и управљачко заштитне опреме. 

Командно погонска зграда је пројектована на основу технолошких захтева и 
подлога електромонтажног дела пројекта. Диспозиција зграде је дата на основу 
захтева пројектанта електричног дела, уз предходну сагласност Инвеститора. 
У просторијама у које се уграђује енергетска опрема, предвиђена је природна 
вентилацију у циљу спречавања кондензације влаге на опреми. Такође је 
предвиђена одговарајуће грејање у постројењу 35 и 10 kV, као и у просторији у 
којој се налази станични рачунар, ТК опрема, релејни орман и ормани сопствене 
потрошње. 
Предвиђени су  отвори и ходници за хоризонтални транспорт опреме. 

2.7. ТЕХНИЧКИ ОПИС/ ЈАМА ЗА УЉЕ 
2.7.1. ФУНКЦИЈА ОБЈЕКТА УЉНЕ ЈАМЕ 

Уљна јама је подземни армирано-бетонски објекат намењен за пријем и привремено 
депоновање уља из хаварисаног трансформатора, као и за прихватање уља које 
случајно истече из трансформатора. Конструкција уљне јаме омогућује пријем укупног 
трафо уља из једног трансформатора, као и укупне количине атмосферске и 
противпожарне воде која кроз трафо каду доспева у уљну јаму. 
Уљна јама је истовремено сепаратор нечисте течности чији је задатак раздвајање 
уља од воде, таложење муљних нечистоћа и одвод вишка воде. 
Уљна јама се састоји од три коморе и то 

A. уливне коморе 
B. коморе за раздвајање и стабилизацију течности 
C. изливне коморе за воду 

Целокупна уљна јама ради као систем спојних судова. Она мора бити апсолутно 
водонепропустљива. Јама се одмах по изградњи напуни водом до висине доње ивице 
изливне цеви у комори ″Ц″. Ниво воде се трајно одржава. Свако дотицање нове воде, 
аутоматски истискује воду  из система јаме. Дотицање мешавине воде, уља и 
таложних нечистоћа може се у квантитативном смислу дешавати различито. 

− Атмосферска вода која доспева у јаму преко трафо каде је количински 
релативно мала, делимично је замашћена и садржи доста прашинастог талога. 

− Уље које цури из трансформатора у редовном погону, количински је мало и 
садржи доста прашинастог талога. 
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− У случају хаварије трансформатора излива се велика количина уља, а 
истовремено долази до изливања великих количина воде због гашења 
трансформатора, па се још у трафо кади меша уље и вода и та мешавина се 
улива у уливну комору јаме. 

У редовном погону у уливну комору ″А″ уљне јаме доспеваће мање количине уља и 
талога, па ће се раздвајање вода – уље – талог, обавити већ у самој комори ″А″. Уље 
ће испливати на површину, вода ће се стабилизовати испод уљног слоја, а талог ће се 
појавити у најнижем делу коморе ″А″. Служба редовног одржавања мора пратити 
стање у уљној јами па када се утврди да је количина уља достигла висину највише 
1,00 m (а пожељно је и мање), површински слој уља ће се покретном уљном пумпом 
преко ревизионог отвора испумпати ван уљне јаме и на прописани начин уклонити. 
Ово се уље може пречишћавати и употребити у друге сврхе или уништити. 
Истовремено ће се из дна уљне јаме испумпати и уклонити муљ. 
У случају хаварије трансформатора, прилив мешавине уља и воде је велики па ће 
веома брзо уље са водом из коморе ″А″ кроз отвор у преградном зиду прелазити у 
комору ″Б″. У комори ″Б″ врши се раздвајање уља од воде. Муљни талози ће се 
депоновати на најниже делове коморе ″Б″ и ″Ц″. 
Овде треба нагласити неколико важних претпоставки од којих ће зависити правилно 
функционисање уљне јаме, што ће обезбедити потпуно раздвајање уља и воде, 
отицање воде у атмосферску канализацију и издвајање чврстог муља на дно јаме. 

− Димензије доводне канализације (профил цеви) морају омогућити транспорт 
стварних количина течности која доспева у трафо каду. 

− Отвор у дну преградног зида између коморе А и Б мора бити довољно велики 
да обезбеди смањену брзину хоризонталног кретања доњег воденог слоја, која 
омогућује раздвајање течности. 

− Хоризонтална раван која пролази по горњој ивици отвора у преградном зиду 
између коморе А и Б чини граничну линију у коморама А и Б између воде и уља. 
У комору ″Ц″ може доспети само вода. 

− Иза улаза у стабилизациону комору Б треба уградити одбојни зид чији је 
задатак умиривање турбуленције течности и поспешење таложних процеса. 

− Дно јаме предвидети у нагибу Ј = 1%, а на најнижим тачкама предвидети 
удубљење за чишћење талога. 

− У горњој плочи на прикладним местима предвидети ревизионе отворе. 
2.7.2. ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ УЉНЕ ЈАМЕ 

Обзиром да није вероватно да истовремено може доћи до теже хаварије на оба 
трансформатора, прописано је да уљна јама има запремину која одговара највећој 
запремини уља у једном трансформатору. 
Димензионисање уљне јаме ће се обавити на основу следећих задатих елемената и 
познатих физичких особина течности које се јављају у овом процесу. 
Законским прописима регулисано је да уљна јама мора имати капацитет најмање 
једнак укупној количини уља највећег трансформатора у постројењу. Пројектним 
задатком одређена је уградња трансформатора снаге 31,5 MVA, који садржи 18t уља. 
Количина воде која доспева у уљну јаму је недефинисана. Највећа количина воде која 
се у релативно кратком року може улити у уљну јаму је противпожарна вода. Остале 
воде (атмосферска вода) су релативно мале, а време протока је велико.  

2.7.3. КОНСТРУКТИВНЕ ПОЈЕДИНОСТИ 
Конструкција јаме је одређена технолошким процесом који се у њој обавља, а што је 
описано у предњем делу техничког описа. Димензије су јасно приказане у графичком 
делу пројекта. 
Цео објекат ће се израдити од водонепропусног армираног бетона МБ30, марке 
водонепропустљивости В6, сагласно статичком прорачуну и детаљима. 
Статички прорачун је рађен на основу геомеханичког извештаја, а према том 
извештају ниво подземне воде се није пронашао ни у једној испитној бушотини дубине 
12m. Самим тим закључује се да је ниво подземне воде налази на дубини већој од 
12m и неће утицати на статички прорачун.  
Да би се спречило истицање уља у околни терен или продирање воде у јаму, 
водонепропусност уљних јама се постиже на следећи начин: 
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- правилним избором гранулације и водоцементног фактора 
- додавањем адитива који служе да бетону дају својства водонепропусности 
- уградњом заптивне траке на месту наставка бетонирања 
- израдом класичне изолације испод доње плоче и на спољним странама зидова 
- епоксидним премазима са унутрашње стране јаме 

Код прекида бетонирања, на споју старог и новог бетона уградити заптивну траку, а 
места настављања треба посебно обрадити да би се сачувала водонепропусност 
конструкције на месту наставка бетонирања. Прекид изводити на истој висини дуж 
свих зидова, а пре настављања бетонирања додирну површину раније избетонираног 
бетона очистити темељно и опрати водом и ваздухом под притиском, бетонске 
површине на споју старог и новог бетона премазати средствима за бољу везу ових 
бетона (СН веза) у три слоја и то тако што прва два треба пустити да се осуше а 
трећи нанети непосредно пре наливања новог бетона.  
У почетку новог бетонирања, наносити ситнозрни бетон у који се додају средства за 
трајнију везу између новог и старог бетона. Наношење ситнозрног бетона мора бити 
пажљиво, како би површине радних фуга биле потпуно покривене. Дебљина овог 
слоја треба да је 5cm. 
Класичну изолацију испод доње плоче и на спољним странама зидова изводити тако 
што се, преко тампонског слоја испод доње плоче и преко спољних зидова, најпре 
нанесе један хладан премаз битулита. Затим се за такву подлогу заварују два слоја 
трака типа кондорфлекс. 
Физичка заштита изолације спољних зидова је у доњем делу (на приближно 50cm, 
односно до места наставка бетонирања) опеком која је зидана на кант, а остатак 
зидова брадавичастом полиетиленском фолијом која се производи за ту намену. Ова 
фолија треба да се продужи и преко зида од опеке. 
На под и зидове са унутрашње стране јаме треба нанети два епоксидна премаза. 
По завршетку комплетне јаме, као што је то напоменуто јама се пуни водом и тај ниво 
треба стално да се одржава. Ово треба урадити пре насипања земље око јаме, да би 
се уочило да ли је постигнута водонепропусност јаме и да би се по потреби 
интервенисало. 
Оплата конструкције ће се изградити од тврдих фурнираних табли што обезбеђује 
монолитну глатку површину бетона. 
Бетон се набија механичким путем первибраторима, водећи рачуна да се бетон 
једнолично збије, без сегрегације бетона. 
Горњу плочу треба извести пре насипања земље око јаме. У горњој плочи оставиће се 
ревизиони силази на све три коморе. Над ревизионим отворима уградиће се типски 
ливеногвоздени поклопци према ЈУС М.Ј6.222. Кроз ревизиони силаз и по зидовима 
до дна јаме уградиће се ливено гвоздене пењалице према ЈУС М.Ј6.285. 
Свака комора има вентилациону цев Ø150mm која је 50cm изнад земље. 

2.7.4. УЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА И ШАХТОВИ 
Овим пројектом је предвиђена израда нове уљне канализације од центрифугираних 
бетонских цеви са глатком унутрашњом површином Ø300mm и Ø200mm. 
Канализација се изводи са падом од око 0.5%, а поставља се у рову ширине 60cm.  
Цеви се налазе у слоју песка 10cm са доње и горње стране, а изнад песка је 
предвиђена набијена земља. Последњи слој од 30cm извести од хумуса, који 
приликом ископа, треба одвојити за ту сврху. 
На делу где уљна канализација пролази испод транспортне стазе, ров се изнад песка 
насипа шљунком и набија у свему као што се то изводи за доњи строј транспортне 
стазе. 
Због агресивности уља спојеве цеви треба обрадити цементним малтером. 
На свим местима промене правца, нагиба или прикључења цеви и на дужим 
правцима уљне канализације, изводе се шахтови. 
Шахтови су од водонепропусног армираног бетона МБ30, марке 
водонепропустљивости В6 са израдом кинете у унутрашњости шахта. 
Да би се обезбедила водонепропусност, шахтове бетонирати на исти начин као и 
уљну јаму, а изолацију извести само са унутрашње стране епоксидним премазима. 
Поклопци на шахтовима су типски ливеногвоздени. 
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2.8. ТЕХНИЧКИ ОПИС/ БЕТОНСКИ ПЛАТО 
Уз бетонски плато предвидјена је израда туцаничног прилаза од набијеног дробљеног 
камена како је приказано у графичком делу пројекта. 
Овај део платоа биће урађен само од дробљеног камена 0-30mm, дебљине 56cm са 
набијањем у слојевима од 20cm и модулом стишљивости Мс= 800 daN/cm2 
Ископ земље се обавља у земљишту III категорије. Уколико се, након уклањања 
земље до предвиђене коте, утврди да није уклоњен сав хумус, са ископом се 
наставља све до комплетног уклањања хумуса, а за дебљину тог додатног ископа 
повећати слој испод армиранобетонске плоче. По завршеном ископу, постељицу 
треба набити одговарајућом механизацијом док се не постигне модул стишљивости 
МС=300daN/cm². 
Преко припремљене постељице се уграђује слоја дробљеног камена фракције 0-
30mm, d= 40cm који се наноси у два слоја и одговарајућом механизацијом набија до 
модула стишљивости МС=800daN/cm². Преко дробљеног камена се поставља слој 
ПВЦ фолија, да би се спречило извлачење влаге из свеже бетонске масе. 
Завршни слој на комплетном платоу се изводи од армираног бетона МБ30. Да не би 
дошло до пуцања бетона, подељен је дилатационим фугама од 2,0cm. Дилатационе 
фуге се након бетонирања заливају песком 6cm и битуменом 4cm. Применити 
битумен из категорије мекших битумена са бољом прионљивошћу за зидове. 
Осим на описан начин, бетонски плато је могуће радити и неком другом технологијом 
уз сагласност надзорног органа. 
Армирање армиранобетонске плоче се врши завареним арматурним мрежама МАГ 
500/560, Q335 и Q221. 

           НАПОМЕНА: 
Код свих радова где је прописан модул стишљивости, контролу збијености мора 
вршити Институт који је овлашћен за ту врсту радова, уз сагласност надзорног органа. 
Обавеза извођача је да, пре затрпавања сними све подземне објекте у складу са 
Законом о премеру и катастру, као и све надземне објекате према Закону о 
планирању и изградњи, без посебне надокнаде за ове радове. 
Обавеза инвеститора је да пре почетка радова преда извођачу полигоне тачке са 
координатама и репере са висинским котама оверене од катастра, а сва остала 
снимања и геометарске услуге су обавеза извођача. Извођач ће пре почетка радова 
на сваком од објеката, његов положај одредити уз помоћ геометара. 
Пре израде бетонског платоа поставити уземљивач према електро пројекту. 
Пре израде бетонског платоа поставити окитен црева за каблове канделабри према 
електро пројекту. 

2.9. ОГРАДА И КАПИЈА 
Предвиђено је да се изведе нова ограда са двокрилном капијом на граници парцеле 
поред  старог пута Ниш - Лесковац.  
Капија је од кутијастих профила са жичаним плетивом, опремљена бравом за 
закључавање, без даљинског закључавања.  
Ограда се изводи од монтажних армиранобетонских стубова, од бетона МB30, који се 
постављају у темеље од неармираног бетона МB20 на размаку од приближно 3.0m. 
Између њих се монтира поцинковано жичано плетиво, висине 1.8м, са три реда 
поцинковане жице Ø4mm за укрућење и за стубове ограде се везује помоћу "бркова" 
који су за ту намену постављени приликом израде стубова. 
Изнад жичаног плетива поставља се четири реда бодљикаве жице. 
 Kапија је предвиђена од челичних рамова са жичаним плетивом и састоји се из два 
дела. 
Један део, који служи за улазак моторних возила је клизни, ширине 5m, опремљен 
бравама и уређајима за даљинско командовање. 

2.10. КАБЛОВСКИ КАНАЛИ И ТРАНСПОРТНЕ СТАЗЕ 
Кабловски канали се предвиђају од командно погонске зграде до ормана у пољу и 
појединих ВН апарата. Такође се кабловски канали предвиђају за расплет 10 и 35 kV 
калова из постројења 10 и 35 kV. Између ормана у пољу и високонапонских апарата 
каблови се полажу директно у земљу.  
Ширина транспортне стазе је 3,5 m.  
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2.11. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
2.11.1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

Ископ се обавља у земљишту III категорије у складу са важећим техничким 
прописима. 
Ископ за уљну јаму, шахтове и ров уљне канализације радити са правилним 
одсецањем бочних страница и обезбеђењем од обурвавања, а према димензијама 
базе   из пројекта. 
Фундирање се врши на непоремећеној контактној површини. 
Може се очекивати да ће се у току ископа појави подземна вода, тако да је потребно 
да извођач буде опремљен и оспособљен за снижавање нивоа подземних вода у току 
рада. 
Све земљане радове изводити према важећим прописима и према опису из 
предмера. 
Обезбеђивање ископа од обурвавања вршити прописно у зависности од теренских 
услова, дубине ископа и мера заштите на раду. 
Обележавање темеља за ископ извршити у присуству надзорног органа, а према 
пројекту. 
Бетонирање темеља може започети тек после одобрења од стране надзорног органа, 
који то костатује у грађевинском дневнику. 
Насипање и набијање земље око јаме за уље, црпне станице и у рову за уљну 
канализацију изводити са здравом земљом без хумуса у слојевима од по 30cm, уз 
квашење и прописно набијање тако да се постигне збијеност самониклог тла или 
већа. Посебну пажњу треба обратити на правилно и квалитетно збијање земље на 
делу где се ослања проширени горњи део црпне станице. 
Последњи слој од 30cm се насипа хумусом. 
По завршетку радова, уклонити сав алат и материјал, а сав околни терен који је 
оштећен приликом извођења радова довести у првобитно стање и извршити 
озелењавање површина. 
Уколико у време извођења радова буде висок ниво подземних вода, не сме се 
престати са снижавањем нивоа и црпљењем подземних вода пре него што се јама 
оптерети да не би дошло до испливавања јаме. 

2.11.2. БЕТОНСКИ РАДОВИ 
Конструкција се изводи од водонепропусног армираног бетона МБ30, марке 
водонепропустљивости В6, а тампон слој од неармираног бетона МБ10, дебљине 5-
6cm у зависности од објекта. По потреби овај слој мршавог бетона може да се повећа 
на 10cm у случају отежаних временских услова. 
Све тражене марке бетона постићи и доказати испитивањем серија контролних коцки 
узетих, негованих и испитиваних на прописан начин и то потврдити атестима. 
Радна снага мора да је квалификована, под стручним надзором. Справљање и 
уграђивање бетона вршити машинским путем. 
Бетонирање се може започети тек пошто надзорни орган изврши потребне прегледе 
(ископа, арматуре, и оплате) и исто одобри, писмено у грађевинском дневнику. 

2.11.3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
Армирање се врши ребрастом арматуром РА 400/500, глатком арматуром ГА 240/360 
и мрежастом арматуром МАГ500/560. 
Арматура мора бити права и чиста, без корозије и масноће. Сечење и савијање 
арматуре радити према датим детаљима из пројекта. Везивање обављати паљеном 
жицом Ø1,4mm. Радна снага мора да је стручна и квалификована за овај посао, под 
стручним надзором. 

2.11.4. ИЗОЛАТOРСКИ РАДОВИ 
Изолатoрске радове изводити у свему према Правилнику и Техничким условима за 
извођење завршних радова у грађевинарству као и према упутствима произвођача. 
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3. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРИПАДАЈУЋИХ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РАДОВА 
3.1. УЗЕМЉЕЊЕ 

У овој етапи изградње ТС 110/35/10  kV  "Ниш 15" (Дољевац) , изводи се мрежни 
уземљивач за РП 110 kV, уземљење ВН опреме, постављених носача апарата и 
портала, као и за стубове спољњег осветљења. Такође се у овој фази изводи и 
уземљење спољне и унутрашње ограде. Уземљење спољне ограде биће галвански 
одвојено од уземљења постројења. 
Постављање, повезивање и димензионисање уземљивача извршено је према 
следећим прописима: 

− Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења 
називног напона изнад 1000V (Сл. лист СФРЈ бр. 4/74 и бр. 13/78 год. и СРЈ бр. 
61/95). 

− Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV (Сл. лист СФРЈ 
бр. 65/88 год. и СРЈ бр. 18/92). 

− Правилник о техничким нормативима за уземљење електроенергетских 
постројења називног напона изнад 1000V (Сл. лист СРЈ бр. 61/95) 

− Техничке препоруке ТП-23 (јануар 1982год.) ЕПС-а о пројектовању изградњи 
и одржавању уземљења електроенергетских постројења. 

− Техничко упутство за пројектовање, изградњу и извођење уземљења 
постројења ТУ-ТС-01/1983год. 

Обзиром да је неутрална тачка трансформатора уземљена директно, сва 
погонска, заштитна и громобранска уземљења и стубови спољњег осветљења 
повезани су на заједнички хоризонтални мрежасти уземљивач. 
Громобранска заштита је предвиђена помоћу хватаљки (шиљака) и заштитних 
ужади. Распоред шиљака и заштитних ужади и њихова висина одређен је у 
пројекту ТС. 
Приликом радова на монтажи уземљења, опреме ормана и других металних делова у 
постројењу, мора се испоштовати: 

� Спојеви бакарног хоризонталног, земног уземљивачког ужета и ветрикалног 
апаратног уземљивачког ужета, треба да буду изведени одговарајућим 
компресионим бакарним клемама и заливени битуменом. 
� Уземљење  портала, ормана, и других металних маса извршити у складу са 
пројектом, постављањем дуплог бакарног ужета у споју „омега“ или струјним 
стезаљкама одговарајућег типа. 

По извршењу уземљивачких спојева уземљивачке ровове (канале), затрпати 
слојевима ископане земље, који ће бити механички набијани, како би се обезбедила 
стабилизација терена. 

3.2. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА И ОСВЕТЉЕЊЕ 
3.2.1. ОПШТЕ 

Главни пројекат  ТС 110/35/10 kV "Ниш 15" обухвата електричну инсталацију 
осветљења и прикључница командно погонске зграде. 

Командно погонска зграда састоји се из следећих просторија: 
- улаз, 
- ходник, 
- акубатерија и предпростор, 
- МТК просторија, 
- команда, 
- радионица и магацин, 
- претварачи, 
- санитарни чвор,  
- разводно постројење 10 kV i  
- разводно постројење 35 kV . 
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3.2.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА/НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА  

Електрична инсталација командно погонске зграде се са разводне табле RT-1 
смештене у команди. Разводна табла RT-1 напаја се са подразвода сопствене 
потрошње каблом PP00-Y 5x10mm²  који ће бити положен делимично кроз кабловске 
канале, а делимично по зиду на одстојним обујмицама.    

У постројењу 35 и 10 kV налази се разводни ормарић , који служи за напајање 
постојећих инсталација грејања, односно калорифера, и овим пројектом предвиђа се  
његово напајање  каблом PP00-Y 5x16mm², положеним делимично кроз кабловске 
канале, а делимично по зиду на одстојним обујмицама, са подразвода сопствене 
потрошње. 

3.2.3. ОСВЕТЉЕЊЕ 
Инсталација општег осветљења у командно погонској згради предвиђена је 
светиљкама са флуоресцентним изворима светлости са цевима снаге 2х58 W и 2х36 
W и инкадесцентним изворима светлости са сијалицама снаге 1х60 W. Број флуо цеви 
и њихова снага су одређени на основу фотометријског прорачуна. У командној сали и 
осталим техничким просторијама предвиђене су наградне светиљке на висилицама 
којима се регулише њихова висина и омогућава хоризонталан положај. У ходницима и 
санитарном чвору постављају се светиљке са инкадесцентним изворима светлости за 
уградњу на зид у заштити IP65. У техничким просторијама предвиђене су светиљке у 
изведби IP65, постављене на висилицама на плафон просторије. 
Испред свих улазних врата предвиђене су светиљке у заштити IP65. Светиљке су 
надградне за уградњу на зид.       
Инсталација нужног осветљења реализована је са светиљкама са инкадесцентним 
изворима светлости снаге 20 W. Инсталација нужног осветљења се напаја 
једносмерним напоном 110 V са подразвода сопствене потрошње +ZNJ. Инсталацију 
нужног осветљења треба урадити као и инсталацију општег осветљења с тим што 
светиљке нужног осветљења треба означити траком црвене боје. 
Напајање светиљки врши се проводницима типа PP-Y 3x1,5mm², а укључују се 
једнополним, серијским или наизменичним прекидачима. Сви проводници постављају 
се на одстојним обујмицама по зиду односно плафону. 
Фотометријски прорачун осветљења у просторијама је рађен програмом произвођача 
светиљки Buck. 

 3.2.4. ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА 
За прикључак монофазних потрошача предвиђен је довољан број монофазних шуко 
прикључница за монтажу на зид, које се напајају каблом PP-Y 3x2,5mm², положеним 
делимично на обујмицама по зиду, а делимично у кабловске канале. 
Прикључнице опште намене, односно сервисне прикључнице постављају се на 
висини h=0.5m од пода, изузев прикључница у санитарном чвору које се постављају 
на висини h=1.1 m од пода. Трофазне шуко прикључнице напајају се каблом PP-Y 
5x2,5mm². 
Све утичнице су шуко за монтажу, на зид, односно морају имати заштитни контакт. 

3.2.5. КЛИМАТИЗАЦИЈА И ГРЕЈАЊЕ 
За напајање термичких потрошача предвиђено је постављање трофазних и 
монофазних шуко прикључница. 
У постројењу 10 kV грејање у зимском периоду омогућено је калориферима са 
термостатом који обезбеђује аутоматску регулацију температуре, снаге 9 kW, за чије 
напајање су предвиђене трофазне утичнице постављене на висини 1,8 m. Сви 
калорифери напајају се са посебног разводног ормарића RO-1 који се налази у 
постројењу 10 kV. Ормарић и калорифери су постојећи и задржавају се у постојећем 
стању. Предвиђа се постављање још две трофазне прикључнице које би се напајале 
са овог ормарића и служиле као резерва за евентуално постављање додатних 
калорифера. Укључење и искључење калорифера омогућено је на вратима ормана 
помоћу гребенастих склопки. 
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У команди је предвиђено грејање путем две термоакумулационе пећи снаге 5 kW, за 
чије напајање су предвиђене трофазне утичнице на висини од 0,5 m. ТА пећи 
снабдевене су термостатима који се постављају на зид на висини од 1,5 m. 
У летњем периоду у команди је предвиђена употреба клима уређаја за чије напајање 
се поставља монофазна прикључница на висини од 1,8 m. Осим у команди 
предвиђено је постављање прикључнице за клима уређај и у МТК просторији. 
Вентилација просторија у ТС  решена је природним струјањем ваздуха кроз прозоре и 
врата. 

3.2.6. ЗАШТИТА ОД НАПОНА ДОДИРА 
За заштиту од опасних напона додира у електричним инсталацијама примењен је 
систем TN-S. На разводној табли формира се посебна шина за нулу, а посебна за 
уземљење. 
Сви радови се морају извести према пројекту, а у складу са важећим прописима. 
Материјали морају да задовоље SRPS стандарде. Радове мора изводити 
квалификована радна снага уз обавезан стручни надзор обезбеђен од стране 
инвеститора.  

3.3. СПОЉЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ 
За спољње осветљење предвиђено је комбиновано осветљење преко рефлектора 
који су постављени на портале, светиљки парковског типа на стубовима и светиљки 
постављених на стубове са лирама за осветљење ограде. У постројењу 110 kV 
рефлектори су постављени на портале у пољу, док су рефлектори који осветљавају 
трансформаторе постављени на порталима трансформатора. Предвиђено је да 
минимални и максимални средњи осветљај саобраћајница и ограда буде 3 lux-а 
односно 5 lux-а.  
Дуж ограде постројења на стубовима висине 10m са лирама дужине 1m постављене 
су светиљке типа OPALO 3N са сијалицама снаге 150W.  
Део ограде са стране улаза у трафо станицу осветљен је светиљкама парковског 
типа K-LUX постављеним на стубове висине 4m. Овим типом светиљки је осветљена 
и стаза поред командне зграде, као и druge стазе, у постројењу  110 kV. 
Главни разводни орман осветљења оставља се у просторију са разводима НН 
постројења трафо станице. Из њега се напајају разводни ормани осветљења у 
постројењу 110 kV. Разводни ормани за осветљење у постројењу и типске разводне 
кутије за рефлекторе постављају се на одговарајуће портале. 
Напајање електричном енергијом главног разводног ормана спољњег осветљења , 
врши се са развода 0,4 kV сопствене потрошње, смештеног у командној згради. 
Спољње осветљење ТС се може укључивати и искључивати ручно или аутоматски 
преко фоторелеја. У ормар се уграђује и двоположајна преклопка која омогућава 
укључење и искључење довода за развод спољњег осветљења. 
 
  

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

1. ПОСТРОЈЕЊЕ 110 kV 

1.1. ТЕМЕЉ АПАРАТА И ПОРТАЛА, КАБЛОВСКИ КАНАЛИ И ШАХТОВИ 

          ИНТЕРНЕ СТАЗЕ И УЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 1. Обележавање темеља, кабл. канала, 
интерних стаза и портала. 

    

 Обрачун по m² m² 1.520,00   
      
 2. Скидање хумуса, машински, у      
 дебљини од 60 cm са одношењем     
 на депонију у кругу градилишта. 

Обрачун по m³ 
    

 (86,4+53,5+31,5+950,0)x0,60 m³ 912,00   
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 3. Ручни ископ земље III категорије за 
темеље носача апарата. Ископ 
извести према пројекту и датим 
котама. Бочне стране правилно 
одсећи а дно нивелисати. 

    

 Ископану земљу превести колицима 
на депонију у кругу градилишта. 
Обрачун по m³. 

    

   m³ 100,00   
      
 4. Ручни ископ земље III категорије за 

темељ разводног ормана. Ископ 
извести према пројекту и датим 
котама. Бочне стране правилно 
одсећи а дно нивелисати. 

    

 Ископану земљу превести колицима 
на депонију у кругу градилишта. 

    

 Обрачун по m³.     
 1,00x0,40x1,10x4 = m³ 1,80   
      
 5. Машински ископ земље III категорије 

за темељ портала. Ископ извести 
према пројекту и датим котама. Бочне 
стране првилно одсећи а дно 
нивелисати. Ископану земљу 
утоварити и одвести на депонију где 
одреди Инвеститор. 

    

 Обрачун по m³ m³ 105,00   
       
 6. Ручни ископ земље III категорије за 

кабловске канале са шахтовима. 
Ископ извести према пројекту и датим 
котама. Бочне стране правилно 
одсећи а дно нивелисати.                       
Ископану земљу утоварити и одвести 
на депонију у кругу градилишта. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 190,00   
      
7. Ручни ископ земље III категорије за 

постављање PVC-цеви. Ископ према 
пројекту и датим котама. Бочне стране 
правилно одсећи, а дно нивелисати. 
Ископану земљу утоварити и одвести 
на депонију у кругу градилишта. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 50,00   
      
8. Машински ископ земље III категорије 

за сепаратор у широком откопу терена 
са одвозом. Ископану јаму подупрети 
и разупрети одговарајућим талпама 
тако да се обезбеди бебедан рад 
унутар ископа. 

    

 Ископ извести и нивелисати према 
пројекту и датим котама. Ископану 
земљу утоварити и одвести на 
депонију у кругу градилишта. 

    

 Обрачун по m³.     
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   m³ 110,00   
      
9. Машински ископ земље III категорије 

за упојни бунар. Ископ извести и 
нивелисати према пројекту и датим 
котама. Ископану земљу утоварити и 
одвести на депонију у кругу 
градилишта. Ископану  јаму подупрети 
и разупрети одговарајућим талпама 
тако да се обезбеди безбедан рад 
унутар ископа. 

    

 Обрачун по m³.     
  m³ 18,00   
      
10. Машински ископ земље III категорије у 

широком откопу терена за интерне 
стазе и плато за паркинг са одвозом. 
Ископ извести и нивелисати према 
пројекту и датим котама. Ископану 
земљу утоварити и одвести на 
депонију у кругу градилишта. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 650,00   
      
11. Насипање простора поред темеља 

земљом. Земљу насипати у слојевима 
од 20cm квасити водом и набити од 
потребне збијености. За насипање 
користити земљу депоновану 
приликом ископа.  Обрачун по m³. 

    

   m³ 80,00   
      
12. Насипање терена земљом. Земљу 

насипати у слојевима од 10cm квасити 
водом и набити до потребне 
збијености Ме ≥ 20 MPa. За насипање 
користити земљу депоновану 
приликом ископа. Обрачун по m³. 

    

   m³ 357,00   
      
13. Насипање ископа после извођења 

упојног бунара земљом. Земљу 
насипати у слојевима од 20cm и 
набити до збијености Ме ≥ 20 MPa. За 
насипање користити земљу 
депоновану приликом ископа. 

    

 Обрачун по m³ m³ 15,00   
      
14. Насипање земљом из ископа вишак 

ископаног профила након 
постављања PVC - цеви. Земљу 
насипати у слојевима до 20cm и 
набијати (водити рачуна да не дође до 
оштећења цеви). 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 25,00   
      
15. Набавка, транспорт и разастирање 

шљунка у слоју дебљине 30cm, као 
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подлога за интерне стазе. Тампонски 
слој шљунка насути у слојевима, 
набити до збијености Ме ≥ 40 MPa и 
фино испланирати са толеранцијом по 
висини  ± 1cm. 

 Обрачун по m³ набијеног шљунка     
 997,10x0,30 m³ 390,00   
      
 
 
16. 

Набавка, транспорт и разастирање 
природног песковитог шљунка као 
подлога слоју шљунка. Песковити 
шљунак се разастире од коте носивог 
тла у слојевима од по 30cm. Укупна 
висина слоја је 30cm Песковити 
шљунак се збија до Ме ≥ 20 Mpa. 
Обрачун по m³  збијеног шљунка 

    

  m³ 750,00   
      
17. Разастирање хумусне земље из 

ископа на површини предвиђеној за 
травњак са давањем надвишења од 
20% како би после слегања земља 
заузела пројектоване коте. Извршити 
фино планирање, ваљање дрвеним 
ваљком и сетву травне смесе, са 
заливањем до ницања. 

    

 Недостајуће количине довести из 
позајмишта.  

    

 Обрачун по m³. m³ 1.200,00   

II  БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 1. Израда тампон слоја д=10cm од 
неармираног бетона МБ20 испод 
еколошког сепаратора и свих 
темеља у постројењу. Обрачун по m² 

    

   m² 260,00   
      
 2. Израда армирано бетонских темеља 

у постројењу марке бетона МБ30. 
Темеље армирати по пројекту и 
детаљима. Бетонирање радити 
преко предходно изведеног тампон 
слоја дебљине 10cm. Бетон уградити 
и неговати по прописима. У цену 
улази оплата, а арматура се даје 
посебно. Обрачун по m³, у свему 
према детаљу. 

    

 -темељ растављача, струјних и 
напонс. трафоа (у чашицу темеља 
уградује се окитен цев Ø120 под 
нагибом од 45о) 

    

 -сабирнички растављач    
 -одводник пренапона    
 -темељ прекидача    
 -темељ портала (уградити окитен цев Ø 90      
   према цртежу)    
 -темељ разводног ормана ...    
     
  m³ 210,00   
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 3. Заливање чашице темеља портала 

након уградње челичне конструкције 
ситнозрним бетоном. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 15,00   
      
 4. Израда армирано бетонских канала, 

са уградњом профила за регале, и 
шахтова. Радити бетоном марке 
МБ30. Армирати по пројекту и 
детаљима. Бетонирање радити 
преко предходно разастртог слоја 
шљунка дебљине 10cm. Бетон 
уградити и неговати по прописима. 
Приликом бетонирања уградити PVC 
цев Ø100mm за дренажу канала на 
сваких 2,0m дужине канала. 

    

 У цену улази оплата и тампон 
шљунка. Арматура се даје посебно. 

    

 Обрачун по m³.     
    m³ 60,00   
      
 5. Израда монтажних армирано 

бетонских поклопних плоча за канале 
и шахтове марке бетона МБ30. Бетон 
уградити и неговати по прописима. 
Горњу површину фино запердашити. 
У цену улази оплата. Свака плоча 
има два "анкера" Ø10 за подизање, а 
армира се са 2xQ-138. Арматура се 
даје посебно.  

    

 Обрачун по m³     
  m³ 18,00   
      
 6. Израда армирано бетонске плоче 

марке МБ30. Плоча се изводи изнад 
PVC-цеви а служи као заштита од 
саобраћајног оптерећења. Армира се 
са 2xQ-138. У цену улази оплата, а 
арматура се даје посебно. 

    

 Обрачун по m³.     
 6,40x1,20x0,10= m³ 0,90   
      
 7. Израда еколошког сепаратора од 

армираног бетона марке МБ30, са 
додатком адитива за 
водонепропусност бетона. У плочи 
оставити отвор за арм.бетонски 
поклопац. Приликом бетонирања 
уградити PVC-цеви Ø300mm. На 
сваких 30cm висине уградити 
пењалице. Израдити оплату и 
армирати. У цену улазе оплата, 
пењалице и помоћна скела. 
Арматура се даје посебно. 

    

 Обрачун по m³. m³ 16,00   
      
 8. Набавка типског армирано-бетонског     
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канализационог шахта (за упојни 
бунар) кружног облика и унутрашњег 
пречника 1,00m, дебљине зида 10cm 
и висине 3,25m са кружним металним 
типским поклопцем пречника 60cm. 
У зиду бунара предвидети отвор за 
пролаз PVC-цеви Ø300mm (у свему 
према пројекту и детаљу). 

 Обрачун по комаду. ком. 1   
      
      
 9. Израда пешачких прилазних стаза од 

монтажних плоча димензија 
40x40x5cm од неармираног бетона 
МБ30. Плоче поставити у слоју песка 
(5cm), правилно нивелисати и 
сложити. 

    

 Обрачун по m².     
  m² 30,00   
      
10. Израда интерних стаза и платоа за 

паркинг од армираног бетона МБ30 
д=20cm и д=15cm. Стазе армирати 
према пројекту. Бетонирање радити 
преко претходно разастртог слоја 
шљунка. Бетон уградити и неговати 
по прописима. Приликом бетонирања 
извести дилатационе спојнице на 
сваких 2,5m стазе. У цену улази 
оплата, а арматура се даје посебно. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 270,00   

 

III АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

 1. Набавка и постављање арматуре 
GA (240/360) и RA (400/500). 
Арматуру очиситити, исећи, савити и 
уградити према пројекту и 
детаљима. 

    

 Обрачун по kg. kg 7.000,00   
      
 2. Набавка и постављање мрежасте 

арматуре MA (500/560). Арматуру 
очистити, исећи, савити и уградити 
према пројекту и детаљима. 

    

 Обрачун по kg. kg 10.000,00   

 

IV   БРАВАРСКИ  РАДОВИ 

 1. Набавка, израда и уградња угаоних 
профила по ободу чашице темеља 
носача апарата. Профили су 45 x 45 
x 5 mm. Угаонике код бетонирања 
уградити са анкерима. 

    

 Обрачун по m m 240,00   
      
 2. Набавка, израда и уградња     
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подложних плоча на темељима, за 
ношење носача – челичних 
профила. Подложне плоче су 
150x150x5mm и анкеришу се код 
бетонирања. Оријентационо се 
предвиђа 20 комада. 

 Обрачун по ком. ком. 20   
      
 3. Набавка нарезивање и уградња 

анкера код темеља апарата, анкери 
су Ø25, и Ø32 (у свему према 
прорачуну). 

    

 Обрачун по ком.     
 Ø25     ком. 200   
 Ø32     ком. 60   
      
 4. Набавка и постављање матица са 

“Федер” подлошкама, матице и 
подлошке за M25. 

    

 Обрачун по ком. комплет. ком. 260   
 5. Израда и уградња конзолних држача 

каблова на сваких 50cm. Држачи су 
од профила “L” 30x30x3, дужине 
30cm. У каналима постројења 110kV 
уграђују се по две конзоле по 
висини. 

    

 Обрачун по ком. ком. 700   
  

 
    

 6. Израда и уградња у току 
бетонирања зидова канала, 
подложних плоча (трака) 
300x40x5mm. Плоче анкерисати са 
бетонским гвожђем Ø 6 lg - 20cm. 

    

 Обрачун по ком.     
 300 x 40 x 5 ком. 350   

 

V  РАЗНИ РАДОВИ 

 1. Набавка и уградња PVC-цеви 
Ø110mm дужине 20cm за дренажу 
канала на сваких 2,0m дужине дна 
канала и сваког шахта (у свему 
према цртежу и детаљу). 

    

 Обрачун по ком. ком. 90   
      
 2. Набавка и монтажа заштитних PVC-

цеви Ø110 у постројењу 110kV, 
постављених на слоју песка, уз 
предходно нивелисан ров. После 
извршене монтаже (у свему по 
детаљима у пројекту) извршити 
пажљиво затрпавање земљом из 
ископа. 

    

 Обрачун по m.     
 Ø 110 m 200,00   
      
 3. Антикорозивна заштита браварских     
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позиција 2 x основном и 2 x 
заштитном бојом. Обрачун по kg. 

 
kg 

 
500,00 

 

VI   УЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 1. Обележавање објеката пре почетка 
земљаних радова. 

    

 Обрачун по m² m² 50,00   
      
 2. Ручни ископ земље за постављање 

канализационих PVC-цеви пречника 
Ø300mm. 

    

 Обрачун по m³     
 45,00 x 0,80 x 0,60 m³ 21,60   
      
 3. Набавка и уградња PVC-цеви 

пречника Ø300mm са фазонским 
деловима. Цеви нивелисати слојем 
песка. Урачуната набавка и 
разастирање песка у слоју од 5cm. 

    

 Обрачун по m. м 45,00   
      
 4. Затрпавање канала после 

постављања цеви, са набијањем до 
потребне збијености. 

    

 Обрачун по m³ m³ 16,00   
      
 5. Набавка и уградња металних 

решетки димензије 60x20cm. У цену 
је урачунато бојење заштитном и 
завршном бојом. 

    

 Обрачун по ком. ком. 2   

 

1.2. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА ПОРТАЛА НОСАЧА АПАРАТА И  РИГЛЕ 

           ТРАФО-БОКСОВА 

1. Набавка материјала, израда, 
пробна монтажа у радионици, 
транспорт на градилиште и 
монтажа на лицу места портала и 
носача апарата.  
Израда од стандардних ваљаних 
профила и лимова. Носачи апарата 
су од шавних цеви Ø216x6mm. 

    

 Антикорозиона заштита врши се 
топлим цинковањем са 
одговарајућим предходним 
чишћењем. Дебљина цинка је zh = 
120 микрона. 

    

 У цену је урачунато чишћење и 
цинковање. 

    

 Обрачун по kg..     
  

 
ПОРТАЛИ 

    

 - портали (ДВ, трафо поље)     
 УКУПНО ПОРТАЛИ  23.500,00   
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НОСАЧИ АПАРАТА 

     

 - Носачи прекидача      
 - Носачи сабирничког растављача     
 - Носач излазног растављача      
 - Носач стручног мерног трафоа     
 - Носач напон. трафоа     
 - Носач одводника пренапона     
 - Разводни орман у пољу     
 - Носачи растављача      
         
 - Носач кућног трафоа     
 УКУПНО НОСАЧИ АПАРАТА  10.000,00   

 
 

2. ТРАНСФОРМАЦИЈА 110/35/10 kV 

2.1. ТЕМЕЉИ ТРАНСФОРМАТОРА, ШАХТОВИ И КАДЕ ТРАФО-БОКСОВА 

I  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 1.  Обележавање темеља и каде пре     
 почетка земљаних радова.     
 Обрачун по m²     
   m² 200,00   
      
 2. Скидање хумуса у дебљини од 60cm 

са одношењем на депонију у кругу 
градилишта. 

    

 Обрачун по m³     
   m³ 125,00   
      
 3. Машински ископ земље у широком 

откопу, са одвозом земље на 
депонију, за каду трансформатора. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 95,00   
      
 4. Ручни ископ земље за темеље 

трнсформатора (део темеља је 
испод интерне стазе), са одвозом 
земље на депонију до 7,0km. 

    

 Обрачун по m³     
   m³ 6,00   
      
 5. Насипање песковитог шљунка испод 

каде трансформатора са набијањем 
Μе ≥ 30MPa 

    

 Обрачун по m³     
  m³ 100,00   
      
 6. Набавка и постављање шљунка д = 

50-70mm крупноће на решетке изнад 
каде. 

    

 Обрачун по m³     
  m³ 10,00   
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II  БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 1.  Израда тракастих темеља од 
армираног бетона за ношење 
трансформатора      МБ30. 

    

 Темељ се састоји из темеља и 
темељне греде. У темељној греди 
уградити подло-жне плоче 
200x300x.....5 за уградњу шина. У 
гредама треба оставити отвор 
20x20cm за пролаз уља у шахт.  
Арматура је  ребраста, дата 
посебно. 

    

 Обрачун по m³  за комплет радове. m³ 30,00   
       
  

 
    

 2. Израда каде испод трансформатора, 
армирани бетон МБ30. Обрачун по 
m³. 

    

   m³ 40,00   
      
 3. Израда тампон слоја испод темеља 

и каде од неармираног бетона 
дебљине 10cm,  бетон МБ20. 

    

 Обрачун по m².     
   m² 200,00   
      
 4. Израда кабловских шахтова трафо-

бокса МБ30 арматура је мрежаста, 
посебно рачуната, оплату урачунати 
у цену. 

    

 Обрачун по m³      
   m³ 4,00   
      
 5. Израда тротоара између 

противпозарног зида и каде. МБ20 
са оплатом dp = 10cm. 

    

 Обрачун по m² за комплет радове.     
        
   m² 40,00   
 6. Набавка и уградња арматуре      
 RA 400/500            1402,00 kg    
 МА 500/560           1336,00 kg    
 GA 240/360             137,00 kg 3.200,00   
      
 7. Снижавање нивоа атмосферске или 

подземне воде црпљењем у току 
извођења темеља трансформатора 
и каде. 

    

 Обрачун по часу. час 60   

 

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

 1. Израда и постављање оплате за 
темеље носача трансформатора. 

    

 Обрачун по m²     
   m² 100,00   
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 2. Израда и постављање оплате за 
зидове каде за уље испод 
трансформатора. 

    

 Обрачун по m²     
  m² 78,00   
      
 3. Израда и постављање оплате за     
 косе шахтове уз каде 

трансформатора. 
    

 Обрачун по m²     
   m² 70,00   

 

IV  БРАВАРСКИ РАДОВИ 

 1. Набавка и уградња шина М-49 на 
које се постављају трансформатори. 
Шине се варе на већ уграђене 
подложне плоче са анкерима на 
темељима трансформатора. У 
свему према пројекту и детаљима. 

    

 Обрачун по kg.     
 М-49,  = 840 cm.     
 4 х 8,40m х 40,80kg kg 1.370,00   
      
 2. Израда и уградња решетки за 

ношење туцаника. Рам се ради од 
“L”  профила 50x50x5mm а сама 
решетка од “Флахова” 40x4mm на 
размаку од 30mm. Флахови се 
укрућују по дужини а ослањају се на 
UNP120 на половини распона. Овај 
профил се ослања на бетонску 
плочу са стубом од профила UNP 
120. Радити према пројекту. У цену 
је урачуната антикорозивна заштита 
врућим цинчањем. 

    

 Обрачун по kg. kg 4.110,00   
      
 3. Израда и уградња решетке на шахту 

у дну каде. Рам је од “L” профила 
35x35x4. 

    

 Решетка је од флаха 25x3mm. 
Димензије 60 x 60cm. 

    

 Обрачун по ком. ком. 2   
      
 4. Бојење шина заштитном бојом 

(минијум) и завршном уљаном 
бојом. 

    

 Обрачун по kg. kg 1.400,00   
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2.2. ПРОТИВПОЖАРНИ ЗИДОВИ ТРАФО-БОКСОВА 

I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 1. Обележавање заштитног зида пре 
почетка радова. 

    

 Обрачун по m²     
   m² 20,00   
      
 2. Ручни ископ земље за темеље 

противпожарног зида, са одвозом на 
депонију. 

    

 Обрачун по m³     
   m³ 12,00   
  

 
 

    

 3. Насипање песка око и изнад темеља 
(до тротоара) заштитног зида. 

    

 Обрачун по m³ m³ 7,00   

 

II БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 1.  Израда армирано бетонских темеља 
МБ30 за противпожарни зид. У цену 
је урачуната оплата. Арматура  је 
дата посебно. 

    

 Обрачун по m³     
   m³ 4,00   
      
 2. Израда армирано бетонских зидова  

МБ30 у натур бетону са урачунатом 
двостраном глатком оплатом 
Арматура дата посебно. На 
завршетцима зидова уградити 
подложну плочу за заваривање 
порталне ригле. Подложна плоча је 
200x350x10mm. У зидовима сваког 
бокса оставити отворе за пролаз  
цеви за фиксирање громобрана 
(према детаљима из пројекта) 

    

 Обрачун по m³ бетона.     
  m³ 10,00   
      
 3. Израда тампон слоја од 

неармираног бетона МБ20. 
Дебљина слоја 10cm. 

    

 Обрачун по m².     
   m² 7,00   
      
 4. Набавка и уградња арматуре за 

противпожарни  зид. 
    

 Обрачун по кг.     
 - GА 240/360                50,00 kg     
 - RА 400/500              100,00 kg     
 - МА 500/560              460,00 kg kg 610,00   
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III БРАВАРСКИ РАДОВИ 

 1. Израда и уградња “Флах” трака 
100x5x3500, анкерисањем у 
противпожарни зид (према цртежу) 

    

 Обрачун по ком. ком. 4   
      
 2. Израда и уградња анкера и 

подложних плоча. д=5 и 10mm. 
    

 Обрачун по kg. kg 500,00   

 

IV ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 1. Опшивање врхова противпожарних 
зидова поцинкованим лимом 
0,55mm..  
Развијена ширина РШ = 30cm 

    

 Обрачун по m.     
 22,20 + 3 x 7,00 m 6,50   

 

3. ПОСТРОЈЕЊЕ 35kV и 10 kV (ЗГРАДА ТС) И АНТЕНСКИ СТУБ 

3.1. ЗГРАДА ТС 

I   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 1. Скидање хумуса, машински, у      
 дебљини од 60cm са одношењем     
 на депонију  коју одреди надлежни 

орган. Обрачун по m³. 
    

   m³ 260,00   
      
 2. Обележавање објекта постављањем 

наносне оплате 
    

 и висине  “вагриса”.     
 Обрачун по m² приземља.     
    m² 300,00   
      
 3. Машински ископ земље III категорије 

у широком откопу. Земљу одбацити 
на депонију, или где одреди 
надзорни орган. Одкопавање до 
коте -1,30m. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 280,00   
      
 4. Ручни ископ земље III категорије за 

темеље тракасте.  Земљу одложити 
на депонију. Код копања за темеље 
водити рачуна о тачном одсецању 
земље да се не би користила 
оплата. Обрачун по m³. 

    

   m³ 55,00   
      
 5. Насипање природним песковитим 

шљунком  испод подова у 
објекту.Насип набити до збијености 
Ме≥ 20 MPa. Обрачун по m³. 

    

   m³ 81,00   
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 6. Насипање песковитим шљунком у 

делу широког откопа објекта (испод 
тротоара и шире). Насути  материјал 
набија се до збијености 

    

 Ме≥ 20 MPa. Обрачун по m³.     
   m³ 95,00   
      
 7. Црпљење подземне воде.     
 Искуством је одређен проценат      
 ископа 25% у води и 75% у сувом     
 Обрачун по часу. час 100   

 

II  БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 1. Израда тракастих темеља од 
армираног бетона МБ30 . 

    

 Оплата и арматура дају се посебно.     
 Обрачун по m³.     
   m³ 45,00   
      
 2. Израда темељних греда од 

армираног бетона МБ30. Оплата и 
арматура дати су посебно. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 46,00   
      
 3. Бетонирање темеља испод прегра-     
 дних зидова МБ 20.     
 Оплата се рачуна посебно.     
 Обрачун по m³.     
  m³ 5,50   
      
 4. Бетонирање стубова  армираним 

бетоном МБ30.  
    

 Оплата и арматура дају се посебно.     
 Обрачун по m³     
   m³ 10,00   
      
 5. Бетонирање серклажа армираним 

бетоном МБ 30. Обухватити и 
конзолну плочу улаза. 

    

 Оплата и арматура дају се посебно.     
 Обрачун по m³.     
  m³ 15,00   
      
6. Бетонирање косих серклажа 

армираним бетоном. МБ30. 
    

 Оплата и арматура дају се посебно.     
 Обрачун по m³.     
   m³ 3,20   
      
 7. Бетонирање армирано бетонске  

косе кровне плоче дп=15cm . 
Арматура се даје посебно. 

    

 Обрачун по m³.     
  m³ 47,50   
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8. Бетонирање надвратника код     
 преградних зидова д = 12cm.     
 МБ30. Оплата и арматура дају се     
 посебно.     
 Обрачун по ком.     
 Дужине  l = 1,30m ком. 2   
      
9. Бетонирање тампона неармира-     
 ним бетоном МБ15, дебљине     
 10cm, преко песковитог шљунка.     
 Обрачун по m²     
  m² 280,00   
  

 
    

10. Бетонирање армирано бетонских 
плоча приземља у постројењу 35kV 
и 10kV дп = 15cm. Армирање 
мрежастом арматуром. Арматура се 
даје посебно. У цени рачунати и 
потребне плоче канале и 
отворе.Бетон МБ30. Водити рачуна 
о уграђивању потребних анкер 
плоча. Обрачун по m³ 

    

   m³ 28,00   
      
11. Беонирање вертикалних армирано 

бетонских зидова, МБ30, д=15cm у 
кабловском простору. Зидови се 
армирају мрежастом арматуром. 
Оплата и арматура  се даје посебно. 
Обрачун по m³ 

    

  m³ 7,00   
      
12. Бетонирање армирано бетонских  

плоча dp = 8cm. У плочу се уграђује 
мрежа арматура која се обрачунава 
посебно. Бетон МБ30. 

    

 Обрачун по m³     
 9,20(4,50+4,12)x0,10=7,93 m³ 8,00   
      
13. Бетонирање вертикалног укрућења 

(стуба) у зиду од 12cm димензије 
12/30. Арматура и оплата дају се 
посебно. Бетон МБ30. 

    

 Обрачун по m m 2,82   
      
      
14. Израда цементне кошуљице за 

подлогу од "EPOCON"-а. Дебљина 
кошуљице је 3,5cm. Пре 
постављања кошуљице у 
постројењу 35kV и 10kV извршити 
нивелацију, UNP профила за 
ослањање ћелија. Кошуљицу 
извести и у кабловском простору. 

    

 Обрачун по m²     
   m² 200,00   
      
15. Израда тротоара ширине 1,00m од     
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неармираног бетона МБ15. Тротоар 
радити на подлози од сабијеног 
шљунка д = 5cm., у ламелама од 
1,00m по дужини. Спојнице су 10 mm 
и заливају се битуменом. 

 Обрачун по m² m² 110,00  
 
 
 
 
 

 

      
16. Израда бетонског канала дуж 

објекта, којим се одводи кишница. 
МБ20. Извести према детаљу из 
пројекта. 

    

 Обрачун по m.     
   m 31,00   
      
17. Израда прозорских клупица од 

бетона МБ20. Арматура је лака 
мрежа. Дебљина клупице је 7cm. 
Рачунати и оплату. 

    

 Обрачун по m.     
 (2x5x3,40)+5x1,00 = 39,00 m 32,00   
      
18. Израда плоче улазног степеништа и 

подеста за уношење ћелија, 
армираним бетоном МБ30. У плочи 
је предвиђена мрежаста арматура 
али се обрачунава посебно као и 
оплата. 

    

 Обрачун по m²     
  m² 11,00   
      
19. Бетонирање темеља зида за 

ослањање степенишне плоче. Зид је 
од неармираног бетона д = 30cm. 
МБ 30. У цени рачунати и оплату. 

    

 Обрачун по m³ m³ 1,25   
      
20. Набавка, сечење, савијање и 

уградња ребрасте арматуре RA 
400/500. 

    

 Обрачун по kg. kg 10.000,00   
      
21. Набавка, сечење, савијање и 

уградња   арматуре GА 240/360 
    

 Обрачун по kg. kg 5.000,00   
      
22. Набавка, сечење савијање и     
 уградња мрежасте арматуре  

МА 500/560. 
    

 Обрачун по kg. kg 3.700,00   
      
23. Израда армирано бетонског 

степеништа за силаз из 
манипулативног у кабловски простор 
МБ30. Оплата и арматура се дају 
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посебно. 
 Обрачун по m³ m³ 2,00   
      
24. Постављање PVC-цеви Ø250 lg= 

5,20m у слоју песка. Цеви повезују 
кабловске просторе и постављају се 
на 0,80m размака. 

    

 Обрачун по ком. ком. 18   
      
25. Постављање PVC-цеви Ø160 из 

кабловског  простора испод 
темељне греде. lg =10,00m. 

    

 Обрачун по ком. ком. 18   
      
26. Постављање PVC-цеви  за везу 

унутрашњег  кабловског простора и 
спољног канала за енергетске и 
сигналне каблове као и за шахтове у 
трафо боксу. Постављају се под 
углом према каналу због разлике у 
дубини канала. 

    

 Обрачун по m.     
 Ø 160   m 100,00   
 Ø 110 m 20,00   
 Ø 70 m 15,00   
 Ø 50 m 30,00   
 Укупно:     
      
27. Израда шахта за скупљање 

исцуреле киселине из аку-батерија. 
Шахт се ради од неармираног 
бетона МБ20. Димензије у основи су 
50x50x60cm. Зидови су дебљине 
10cm (у свему према пројекту и  
детаљу). Покривен је 
алуминијумским шахтовским 
поклопцем "АЛУПУРА" - или слично. 

    

 Обрачун по ком. ком. 1   
      
28. Рад на свим потребним 

заваривањима арматуре (уземљење 
и слично) са утрошком материјала. 

    

 Обрачун по часу. час. 200   
      
29. Испорука и постављање темељне 

траке у темељну греду трака Fe/Zn 
30x4 са повезивањем у складу са 
пројектом. 

    

 Обрачун по m. m 150,00   
      
30. Испорука и постављање 

вертикалних водова код стубова са 
испуштањем 0,50m код серклажа за 
громобранску инсталацију. 
Повезивање са темељном траком је 
у складу са пројектом. 

    

 Обрачун по m.     
 14 x 5,47 m 90,00   
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31. Испорука и постављање испусне 
траке Fe/Zn 30 x 4 код стубова у 
кабловски простор у дужини од 0,50 
m од стуба. 

    

 Обрачун по m.     
 14,0 x 0,80 m 20,00   
      
32. Испорука и повезивање темељног 

уземљивача са мрежастом 
арматуром (заваривањем) Повезна 
трака је Fe/Zn 30 x 4mm. Обрачун по 
m траке. 

    

 4 x 0,50 m 12,00   
      
33. Испорука и повезивање мрежасте 

арматуре са подужном траком у 
каналу. Повезивање извршити на 
свакој страни на два места. Обрачун 
по m. 

    

 4 x 0,50 m 12,00   
      
34. Испорука и изградња укрсних 

комада за извођење спојних места у 
бетону. 

    

 Обрачун по ком. ком. 40   
      
35. Набавка и уградња типских 

месинганих репера Ø30 за праћење 
слегања објекта, на местима где 
одреди пројектант. Шест 
хоризонталних и два вертикална на 
темељу излазног портала. 
Обавезно извести контролу 
постављања инструментима и 
израдити протокол. 

    

 Обрачун по ком. ком. 8   

 

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

 1. Зидање зидова од пуне опеке 
дебљине 25cm. у продужном 
цементном малтеру 1:3:9. У цени 
зидања рачунати и потребну скелу и 
везе за спољни зид на сваки 
квадратни метар. Обрачун по m³ 

    

   m³ 67,00   
      
 2. Зидање зидова пуном опеком 

дебљине 12cm у продужном 
цементном  малтеру 1:3:9. У цену 
зидања рачунати и потребну скелу. 

    

 Обрачун по m²     
 (3,50+2,50+1,20) x 3,00 = 21,60 m² 88,00   
      
 3. Зидање фасадних обложних зидова 

дебљине 12cm, фасадном “жутом” 
опеком у “робау” техници. 

    

 Зидање је у продужном  цемен-     
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тном малтеру 1:3:9. 
 Обрачун  по m²     
  m² 310,00  

 
 

       
 4. Зидање калканских зидова у “робау” 

техници, дебљине 25 cm, фасадном 
“жутом” опеком у продужном 
цементном малтеру 1:3:9. 

    

 У цену урачунати и скелу за зидање.     
 Обрачун по m³     
  m³ 15,00   
      
 5. Зидање зидова у продужном 

цементном малтеру на кант  за 
облагање хидроизолације. 

    

 Обрачун по m² m² 35,00   
      
 6. Малтерисање унутрашњих зидова 

продужним малтером 1:3:6 
    

 У цену рачунати и скелу. Код 
малтерисања зидове предходно 
прскати ретким цементним 
малтером. 

    

 Обрачун по m²     
   m² 530,00   
       
 7. Набавка и монтажа у  растер 

спуштеног плафона типа 
АРМСТРОНГ од минералних 
(гипсаних) плоча димензија 
60x60cm, дебљине 10mm, са 
металном подконструкцијом, качено 
за постојећу међуспратну 
конструкцију. Предвиђена уградња 
јављача пожара и осветљења. Тип и 
врста плоча по избору 
инвеститора.Обрачун по m² 

    

   m² 238,00   
      
 8. Израданхоризонталне 

хидроизолације зидова, подова и 
канала кондором. Пре постављања 
кондора извршити премаз 
битулитом. 

    

 Преклопе код кондора “заваривати”     
 Обрачун по m²     
  m² 370,00   
      
 9. Набавка и постављање PVC фолије 

преко термо изолације зидова и 
подова  

    

 Обрачун о m²     
 217,0 + 203,00 m² 550,00   

 

IV  ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

 1. Монтажа и  демонтажа оплате     
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 за  темељне греде. Греде се 
ослањају на тракасти темељ. 

    

 Обрачун по m²     
  m² 265,00   
      
 2. Монтажа и демонтажа оплате за 

стубове. 
    

 Обрачун по m²     
   m² 140,00   
      
 3. Монтажа и демонтажа глатке оплате 

обимних серклажа истовремено са 
глатком оплатом конзола и венца, са 
подупирањем. 

    

 Обрачун по m² m² 80,00   
      
 4. Монтажа и демонтажа оплате 

унутрашњих серклажа  изнад зидова 
дебљине 25cm.  

    

 Обрачун по m².     
  m² 8,00   
      
 5. Монтажа и демонтажа глатке  

оплате косих серклажа. 
    

 Обрачун по m²     
   m² 15,00   
      
 6. Монтажа и демонтажа оплате за 

вертикалне зидове у кабловском 
простору. 

    

 Обрачун по m²     
  m² 110,00   
      
 7. Монтажа и демонтажа оплате  за 

вертикалне зидове код упуштеног 
пода. 

    

    m² 15,00   
      
 8. Монтажа и демонтажа оплате 

степеништа за спуштање у 
кабловски простор. 

    

 Обрачун по m²      
  m² 10,00   
      
 9. Монтажа и демонтажа оплате 

за прозорске клупице. 
    

 Обрачун по m²     
   m² 9,00   
      
10. Монтажа и демонтажа глатке оплате 

за надвратник прозора. 
    

 Обрачун по m²     
   m² 1,00   
      
11. Набавка и монтажа кровне 

конструкције од чамове грађе II 
класе (димензије по пројекту). 

    

 Обрачун по m² основе косе 
пројекције. 
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   m² 313,00   
      
12. Набавка и постављање чамових 

цоловских дасака преко рогова - 
патошење крова. 

    

 Обрачун по m² по косини     
    m² 313,00   
      
13. Набавка и постављање летава у два 

правца: по правцу рогова и управно 
на правац рога, за ношење црепа. 

    

 Обрачун по m² по косини. m² 313,00   

V   ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

 1. Покривање крова Алу трапезастим 
сендвич панелом (са 
термоизолацијом). Обухваћена су 
сва заптивања – покривања (крајеви 
и слеме) 

    

 Обрачун по m² косине m² 313,00   
      
 2. Набавка и уградња хидроизолације 

преко дашчаног патоса на крову - 
терисана хартија. 

    

 Обрачун по m² косине m² 313,00   

 

VI  ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1. Набавка материјала, израда и  
монтажа хоризонталних висећих 
четвртастих олука од поцинкованог 
лима 0,55mm дебљине. Развијена 
ширина 0,50m, димензија 15x15, на 
носачима на размаку 1,00m. 

    

 Спојеве нитовати и лемити.     
 обрачун по m m 62,00   
      
 2. Набавка материјала, израда и 

монтажа лима који се повезује са 
олуком и подвлачи под цреп. 

    

 Лим дебљине 0,55mm а развијена 
ширина 0,40m. Спојеве нитовати и 
лемити . 

    

 Обрачун по m.     
   m 60,00  

 
 

 

      
 3. Набавка материјала, израда и 

постављање олучне вертикале, 
    

 четвртастог облика.  Лим дебљине 
0,55mm, развијена ширина 0,50m,   
дим. 15x15, на носачима на размаку 
1,0m. 

    

 Спојеве нитовати и лемити.     
 Обрачун по m.     
   m 27,00   
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 4. Опшивање косог серклажа 
калканског зида, поцинкованим 
лимом 0,55mm дебљине. Развијена 
ширина 0,35m. Спојеве нитовати и 
лемити. 

    

 Обрачун по m.     
   m 24,00   
      
 5. Набавка, израда и постављање 

“иксне” од лима 0,55mm дебљина. 
    

 Развијена ширина 0,45m.     
 Спојеве нитовати и лемити.     
 Обрачун по m.     
   m 24,00   
      
 6. Набавка, израда и постављање  

опшава венца (подужни и бочни) 
поцинковани лим дебљине 0,55mm 
Развијена ширина  ширине 0,15m 
Спојеве нитовати и лемити. 
Обрачун по m. 

    

   m 60,00   
      
 7. Набавка, израда и постављање 

опшава прозорских клупица, 
поцинкованим лимом 0,55mm. 
Развијена ширина је 0,22m. 

    

 Обрачун по m. m 40,00   

 

VII  БРАВАРСКИ  РАДОВИ 

 1. Набавка, израда и постављање 
поклопних плоча од ребрастог лима 
5/6mm лимови бојени основном 
бојом и завршном Алу-пастом. 

    

 Обрачун по m² m² 6,50    
      
 2. Израда и уградња шина, за ношење 

ћелија, од UNP80,  заварени за 
подложну плочу која се анкерише у 
бетонску плочу (на 1,00m размака). 
Размак шина  је према пројекту. 
Шине се морају нивелисати на коти 
±0,00 (у равни пода). Обрачун по m. 
(комплет са подложним плочама). 

    

   m 38,00   
      
 3. Уградња стубова на које се ослањају 

шине. Стубови су од UNP80 висина 
стубова је 1,12m и анкеришу се у 
подну плочу. 

    

 Обрачун по ком. 8 x 2 ком. 16   
      
 4. Израда и постављање рамова за 

затварање кабловског простора са 
једне стране. Рамови су од “L” 
профила испуњени истегнутим 
металом, окца (30x20), д = 3,0mm. 

    



 42 од 425 
 

Димензија рама је 100/100cm. 
Рачунати све обојено заштитном и 
завршном бојом. 

 Обрачун по ком. ком. 34   
      
 5. Набавка и уградња подужног “L” 

профила 40x40x4 за ослањање 
рамова. Профил се заварује за 
уграђене подложне плоче 
100x100x4mm које се постављају на 
2,00 m размака.  

    

 Обрачун по m. m 68,00   
      
 6. Израда и постављање рамова од “L” 

профила 40x40x4 за отираче испред 
улаза. У рамове уградити отираче 
од тврде гуме. 

    

 Обрачун по комаду     
 60/40 cm ком. 2   
      
 7. Израда и уградња брисача од “L” 

профила 40x40x4  . 
    

 Оквир анкерисати у бетонску плочу.     
 Бојити заштитном и завршном бојом.     
 Обрачун по ком. ком. 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 8. Израда ограде (у просторији 35kV и 
10kV) од чел. цеви, квадратног 
пресека на стубовима 40x40 ...5mm 
висине 1,00 m на размаку 1,00m и 
хоризонтали 40x40 ...5mm на 
размаку 20cm и израдом 1 клатећих 
врата од истог материјала (4 ком.) 
офарбати заштитном и завршном 
бојом (алу-боја). Обрачун по m за 
компл. радове у свему према 
детаљима браварије  из пројекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,00 

  

 
 

VIII   МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

 1. Набавка и наношење топалита     
 (или елбалита) на већ припремљене 

зидове Боја бела. Плафони су 
предвиђени да буду типа 
''Армстронг''. 

    

 Урачунати  и скелу.     
 Обрачун по m²     
   m² 530,00   
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 2. Набавка и бојење бетонских 
површина бојом за бетон. Бојити два 
пута. Предходно извршити све 
припреме на бетонским 
површинама. Рачунати и скелу. 

    

 Обрачун по m²     
 (26,63x2+10,98x2)x0,55     
 1,10x0,50x38+0,90x0,20x10 m² 50,00   
      
 3. Бојење ребрастог лима алкидним 

бојама у боји сличној боји ћелија. 
    

 Премаз два пута.     
 Обрачун по m² m² 8,00   

 

IX  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

 1. Набавка и постављање подних     
 керамичких глазираних плочица     
 30/30cm  у цементном малтеру 1:3. 

Плочице I класе постављати са 
смакнућем за 1/2 плочице али без 
размакнутих спојница. Обложити и 
улазно степениште. 

    

 Обрачун по m²     
 6,40x4,30 = 28,20 m² 27,00  

 
 
 
 

 

      
 2. Набавка и постављање подних 

плочица као сокле по обиму 
просторија. Плочице лепити лепком 
за плочице (невекол, сипрокол и сл.) 

    

 Обрачун по m. m 36,00   
      
 3. Набавка и постављање зидних 

керамичких плочица 20/20cm или 
30/30cm. висина фајанса око 1,60 m. 
На изид постављати лепљењем 
лепком за плочице (сипрокол, 
невекол и сл.) 

    

 Обрачун по m² m² 56,00   
      
 4. Набавка и постављање кисело 

отпорних керамичких плочица, на 
поду АКУ-БАТЕРИЈЕ у кисело 
отпорном малтеру  3cm у паду 
према сливнику са соклом висине 
једне плочице. 

    

 Обрачун по m². m² 16,00   

X  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

 1. Набавка материјала и израда пода 
типа "VINILIT", преко већ 
припремљене цементне кошуљице, 
са свим потребним предрадњама 
(по спецификацији произвођача) у 
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боји по избору инвеститора. 
 Под се изводи у просторији 35kV и 

10kV са потрeбном тачношћу . 
    

 Обрачун за комплет радове по m²  m² 185,00   
      
 2. Набавка, постављање дуплог 

монтажног пода у релејном 
простору. Уз исти се испоручују 
типске ручке за подизање. Под се 
поставља на своју конструкцију и 
уземљава (висина пода 50cm). Боја 
по избору надзорних органа. 

    

 Обрачун по m² m² 32,00   

 

XI АЛУМИНИЈУМСКА ЕЛОКСИРАНА БРАВАРИЈА 

 1. Израда,  монтажа и уградња 
прозора од алуминијумских 
елоксираних профила у Алу-боји. 
Прозори застакљени "изопан" 
стаклом 4+12+4mm. Све радити 
према шемама из пројекта. 

    

 Код прозора са жалузинама са 
унутрашње стране урадити 
комарник. 

    

 У цену урачунато стакло.     
 Мрежице, гитовање уз зидове 

трајнопластичним гитом и саставе 
са спољне стране затворити 
лајснама. 

    

 Обрачун за компл. радове по ком.     
 200/110 ком. 12   
 60/100 ком. 1   
 ПОС 3 - 100/200 ком. 2   
 са жалузином у доњем делу дим.      
 101/130     
      
      
 2. Израда, монтажа и уградња 

спољних пуних врата од 
алуминијумских елоксираних 
профила (за уношење ћелија у 35kV 
и 10kV простор) у Алу-боји. 

    

 Међупростор између панела 
термоизоловати. На врата уградити 
браву са унутрашње стране без 
кључа. 

    

 Врата су комбинована двокрилна 
дим. 280/270 и мањим улазним 
вратима уграђених у једно крило 
дим. 90/190.  

    

 Састав зида и врата гитовати и 
уградити лајсне. 

    

 Обрачун за комп. радове по комаду 
у свему према пројекту. 

    

   ком. 1   
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 3. Израда, монтажа и уградња 
алуминијумских елоксираних 
двокрилних врата застакљених 
"Изопан" стаклом 4+12+4mm, са 
надсветлом. 

    

 Асиметричних крила у белој боји и 
уградњом бравица. 

    

 Састав са зидом гитовати трајно 
пластичним гитом и затворити 
угаоном лајсном. Радити према 
шемама из 

    

 пројекта.     
 Обрачун по ком. за компл.радове.     
  137/220+79 ком. 1   
      
 4. Израда,монтажа пуних једнокрилних 

алуминијумских елоксираних  врата. 
    

 Обрачун по ком. за компл. радове.     
 110/210 ком. 1   
 80/210 ком. 2   
 90/210 ком. 1   
      
      
 5. Израда, транспорт ,монтажа - 

уградња двокрилних 
противпожарних врата атестираних 
по СРПС стандарду на 
ватроотпорност од 90 мин (F90). 
Врата су димензија 137 x 300 cm. 
Врата израдити од челичног 
профилисаног лима и крила врата 
обложити двоструким челичним 
лимом са противпожарном испуном. 
Врата су опремљена оковом по 
избору Пројектанта и уређајем за 
самозатварање. Пре бојења метал 
очистити од корозије и прашине, 
нанети импрегнацију и основну боју, 
а затим предкитовати и брусити. 
Нанети први слој ватроотпорне боје 
за метал. Предкитовати, брусити и 
завршно бојити други пут.  

    

 Обрачун по ком. за компл. радове. ком. 1   

 
XII ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 1. Набавка и постављање 
термоизолације - минералне вуне 
дебљине 5 cm у “сендвич” зидове. 

    

 Обрачун по m² m² 350,00   
 
XIII ЦЕВАСТА СКЕЛА 

 1. Монтажа и демонтажа цевасте 
фасадне скеле, чишћење и 
нафтирање. 

    

 Монтажа до 5,00m.     
 Обрачун по m² цевасте скеле.     
 29,0 x 4,50 x 2 + 9,82 x 4,5 x 2 m² 350,00   
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3.2. АНТЕНСКИ СТУБ 
 1. Ископ земље III категорије за темељ 

антенског стуба са одвозом земље 
на депонију. 

    

 Обрачун по m³. m³ 1,00   
      
 2. Набавка и уградња, АБ.стуба NL-

13m, типски стуб . 
    

 Обрачун по ком. ком. 1   
      
 3. Израда и монтажа челичних носача 

цеви за антенску и носача каблова 
од  UNP100 са свим припадајућим 
завртњима M20 – 2 ком. фарбано     
1x заштитном и    2x завршном 
бојом. 

    

 Обрачун по kg. kg 50,00   
      
 4. Набавка и уградња поцинковане 

цеви пречника 2” дужине 2,50m 
уграђене на носаче. 

    

 Обрачун по ком. ком. 1   
      
 5. Бетонирање темеља стуба 

неармираним бетоном од МБ20. 
    

 Обрачун по m³. m³ 1,00   
 
 

  4. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

4.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА 

1. Ископ рова за полагање цеви 
водоводне мреже у земљишту III 
категорије, ширине рова 0,60m на 
дубини 1,0m. Ров се ради до  ограде 
објекта. 
Ископани материјал одбацити 
најмање 1,00m од ивице рова. 

    

 Обрачун по m³ ископане земље.     
 0,6x1,0x20,0 = m³ 12,0   
      
2. Планирање извршити према котама 

и падовима са тачношћу ± 3cm. 
    

 Обрачун по m²     
   m² 12,00   
      
3. Набавка, транспорт и убацивање 

песка у ров за постељицу цеви. 
Песак изравнати пре полагања цеви 
у слоју од 10cm. После монтаже 
извршити затрпавање око цеви и 
5cm изнад темеља цеви. 
Пренос може бити ручним колицима 
и другим помоћним средствима. 

    

 Обрачун по m³     
   m³ 2,0   
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4. По завршној монтажи цеви и 
испитивању, приступити затрпавању 
рова ручно земљом из ископа са 
ручним набијањем у слојевима од по 
15 - 20cm. 
Приликом набијања водити рачуна 
да не дође до оштећења цеви. 

    

 Обрачун по m³. m³ 10,00   
      
5. Израда бетонског шахта од 

неармираног и армираног бетона за 
смештај водомера. Шахт је 
димензија 1,0 x 1,0 , тј. пречника 1m. 
Дебљина зидова и доње плоче 
0,15m, а горње плоче 0,10m. 
Зидови су од неармираног бетона 
МБ 20, а доња плоча од опеке 
зидана у суво. 

    

 Отвор Ø 600 служи за ливено 
гвоздени  поклопац шахта. 
Ценом је обухваћена набавка, 
израда и монтажа и демонтажа 
двоструке оплате као и набавка 
израда и монтажа арматуре. 

    

 Обрачунава се по m³ уграђеног 
бетона у зависности од врсте: 

    

 - неармирани бетон m³ 1,20   
 - армирани бетон m³ 0,30   
      
6. Набавка,  транспорт и монтажа 

ливено гвозденог поклопца са рамом 
. 
Рам узидати у цементном малтеру 
тако да му горња ивица буде изван 
терена, 10 cm. 

    

 Обрачун по комаду комплет 
монтираног поклопца Ø 600. 

 
ком 

 
1 

  

      
7. Извршити транспорт преостале 

земље са утоваром и истоваром и 
грубим планирањем на месту које 
одобри инвеститор, удаљености до 
7km. 

    

 Обрачун по m³.     
 2,0 x 1,2% = m³ 3,50   
      
8. Набавка транспорт и монтажа PE 

цеви и фазонских делова, 
стандардних профила. 
Цеви и делове поставити према 
нацрту из пројекта и шеми 
водоводне мреже. По извршеној 
монтажи мрежу испитати на пробни 
притисак који мора бити већи за 1,5 
од радног. 
Обрачун ће се извршити по m’ 
монтиране цеви у који улази 
пробијање конструкције, штемовање 
шлицева. 
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 Ø 20 m’ 11,0   
 Ø 25 m’ 17,0   
      
9. Набавка и монтажа пропусних 

вентила са капом испред сваког 
санитарног уређаја монтираног 
појединачно. 
Обрачун по комаду монтираног 
вентила а према пречнику 

    

 Ø 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком. 2  
 
 
 
 
 

 

      
10. Набавка транспорт и монтажа  

вентила за баштенски хидрант 
монтираног у шахту  код објекта. 

    

 Обрачун по комаду а према 
пречнику  Ø 20. 

 
ком. 

 
1 

  

11. Извршити изолацију цеви воде у 
шлицевима зидова. Изолацију 
извршити пламафлексом. 

    

 Обрачун по m’. m’ 9,0    
      
12. Прикључак на постојећу мрежу у 

насељу извести помоћу потребних 
фазонских комада , ако прикљућак 
буде могућ.  

    

 Обрачун комплет изведених радова.  пауш.    

 

4.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

1. Ископ канализационих ровова на 
дубини 0,80m у земљишту III 
категорије са правилним одсецањем 
бочних страна и дна према котама и 
падовима предвиђеним у пројекту. 
Ископани материјал избацити 
најмање 1,0m од ивице рова. 
Дубина укопавања су срачуната од 
коте терена до дна рова . 

    

 Обрачун по m³ извршеног ископа.     
   m³ 8,0   
      
2. Планирање дна рова за полагање 

канализационих цеви. 
Планирање извршити према 
подовима канала, са избацивањем 
евентуално сувишне земље. 

    

 Обрачун по m² испланиране 
површине. 

    

   m² 4,0   
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3. Непосредно пре полагања цеви 
убацити у ров песак у слоју од 10cm 
и изравнати га према нивелети. По 
завршеном монтирању цеви убацити 
са стране и изнад цеви песка. 
Дебљина слоја изнад цеви 15cm. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 2,5  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
4. По завршеној монтажи цеви и 

убаченом песку извршити 
затрпавање ровова земљом из 
ископа са ручним набијањем у 
слојевима од 15-20cm. Водити 
рачуна да не дође до оштећења 
цеви 

    

 Обрачун се врши по m³ затрпава-     
 ног рова. m³ 5,5   
      
5. Израда бетонског ревизионог шахта 

од неармираног и армираног 
бетона.Шахт је димензија 1,0 x 1,0.             
Зидови и доња плоча су од 
неармираног бетона МБ 20, а горња 
плоча од армираног бетона.                                  
Отвор Ø 600 служи за ливено 
гвоздени  поклопац шахта. Ценом је 
обухваћена набавка, израда и 
монтажа и демонтажа двоструке 
оплате као и набавка израда и 
монтажа арматуре. 

    

 Обрачунава се по m³ уграђеног 
бетона у зависности од врсте 

    

 - неармирани бетон m³ 1,2   
 - армирани бетон m³ 0,30   
      
6. Набавка,  транспорт и монтажа 

ливено гвозденог поклопца са рамом 
. Рам узидати у цементном малтеру 
тако да му горња ивица буде изван 
терена, 10 cm. Обрачун по комаду 
комплет монтираног поклопца Ø 600. 

    

    ком. 1   
      
7. Набавка, транспорт и монтажа 

канализационе мреже од пластичних 
канализационих цеви и фазонских 
комада, стандардних профила. 
Ценом је обухваћено испитивање 
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мреже на проток и 
водонепропустивост. 

 Обрачунава се по м’ зависности од 
пречника цеви. 

    

 Ø 110 m’ 11,0   
 Ø 160 m’ 17,0  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
8. Набавка и монтажа подног сливника 

уграђеног у простору санитарног 
чвора. 
Уграђује се ливени сливник домаће 
производње. 

    

 Обрачун по комаду комплетно 
уграђеног сливника. 

    

 Ø 75 ком. 1   
      
9. Набавка и монтажа PVC цеви за 

вентилацију канализационе мреже. 
    

 Обрачун по m’ монтиране цеви са 
свим спојним и заптивним 

    

 материјалом.     
 Ø 110 m’ 6,0   
      
10. Набавка и монтажа вентилационе 

капе од поцинкованог лима дебљине 
0,50mm. 

    

 Обрачун по комаду. ком. 1   

 

4.3. СЕПТИЧКА ЈАМА 

1. Ископ земље III категорије за 
септичку ширине рова 2,50 на 
дубини 3,0m. Ископани материјал 
одбацити најмање 1,0m од ивице 
рова. 

    

 Обрачун по m³ m³ 15,0   
      
2. Бетонирање горње плоче 

армираним бетоном МБ 30. У цену 
урачуната и оплата и арматура. 

    

 Обрачун по m³. m³ 0,80   
      
3. Бетонирање доње плоче армираним  

бетоном МБ 30. У цену урачуната и 
оплата и арматура. 

    

 Обрачун по m³ m³ 0,80   
      
4. Бетонирање зидова армираним 

бетоном МБ30, дебљине 20 cm. У 
цену урачуната и оплата и арматура. 
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 Обрачун по m³. m³ 1,80   
      
5. Набавка,  транспорт и монтажа 

ливено гвозденог поклопца са рамом 
(у зеленом појасу). Рам узидати у 
цементном малтеру тако да му 
горња ивица буде изван терена, 10 
cm. Обрачун по комаду комплет 
монтираног поклопца Ø 600. 

    

  ком. 1  
 
 

 

      
6. Транспорт земље из ископа са 

утоваром, истоваром и грубим 
планирањем на месту које  

    

 одобри инвеститор.     
 15,0x1,2 % = m³ 20,0   
      

 УКУПНО:  

 

4.4. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 

1. Набавка транспорт и монтажа WC 
шоље прикључене на 
канализациону и водоводну мрежу. 
WC шоља је са доњим одводом 
високомонтажним водокотлићем и 
фабрички произведеном испирном 
пластичном цеви монтирану ван 
зида. 

    

 Обрачун по комплет монтира-     
 ном WC-у ком. 1   
      

2. Набавка транспорт и монтажа 
комплет умиваоника од фајанса И 
класе вел. 640/400.            
Зидне батерије са полугом, 
одливном гарнитуром и перлатором. 
Огледало са пластичним рамом у 
боји коју одреди инвеститор. 

    

 - Етажер     
 - Двокраки држач пешкира     
 Обрачун по уграђеном комплету 

спремном за употребу 
 

ком. 
 

1 
  

      
3. Набавка, транспорт и монтажа 

електричног проточног бојлера са 
комплетним прибором. Обрачунава 
се по комаду у зависности од 
запремине. 

    

 V = 5 литара. ком. 1   
 

 

   5.  ОГРАДА ТС И САОБРАЋАЈНИ  ЗНАЦИ 
5.1. ИЗРАДА ОГРАДЕ ОД ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА 

   1. Ископ земље III категорије  за     
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темеље стубова ограде са равним 
одсецањем бочних страна. 

 Обрачун по m³.     
 - стубови ограде      
   m³ 12,00   
 - стубови капије     
  m³             1,50   
 УКУПНО ПОЗ. 02  13,50   
      
      
 2. Израда стопа темеља стубова од     
 неармираног бетона МБ20 са 

челичном чашицом. Обрачун по m³. 
    

 - стубови ограде     
  m³ 7,00   
 - стубови капије и греде     
  m³ 2,00   
 УКУПНО ПОЗ  03:  9,00   
      
      
 3. Набавка материјала, израда и 

монтажа: 
    

 а) Двокрилне капије ширине 5,0m 
висине 2,0m систем дат у пројекту 
или слично.    (по детаљу из 
пројекта), и једнокрилне ширине 
1,00m. 

    

 Капија је са бравом за закључавање 
и трном у платоу. У цену урачуната 
антикорозиона заштита топлим 
цинчањем. 

    

 Обрачун по комаду. ком. 1   
      
 б) Ограде око објекта (прилагодити 

нагибу терена) система датог у 
пројекту, (или слично), Стубови су 
висине 2,0m, а     панели дужине 
2,48m (2,48m)  а висине 2,0m. Ограда 
је поцинкована. У цену урачуната 
испорука, монтажа и     сав потребан 
материјал. Обрачун по m капије и 
ограде за комплет радове. 

    

  m 222,00   
      
  4. Израда аб. парапета ограде 

постројења – према потреби 
(зависно од топографије терена и 
одлуке Инвеститора). Димензије 
парапета су 15х50cm.  

    

 Обрачун по м ограде за комплет 
радове. 

 
m 

 
222,00 

  

      
 УКУПНО ИЗРАДА ОГРАДЕ ОД 

ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА: 
 

 
 

5.2. САОБРАЋАЈНИ  ЗНАЦИ 

 1. Набавка и постављање стандардних     
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 саобраћајних знакова      
 - знакови потребни за безбедан 

улазак и излазак тј. укључење на 
саобрађајницу  . 

     

 Набавка и постављање стубова за     
 стандардне саобраћајнице знакове     
 L = 2800mm и 50mm. Обрачун према 

паушалу. 
пауш. 1    

      
 УКУПНО САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ:  

 

 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

1.1. ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ 

1.1.1. Опрема и материјал у пољу 
 

1. Светиљка за спољашње осветљење са:     
 -  кућиштем од алуминијума и протектором 

од бризганог поликарбоната 
    

 -  са заптивањем на протектору које 
обезбеђује стеPEн заштите IP 65 

    

 -  са огледалом од алуминијума     
 -  за хоризонталну монтажу     
 -  тип: ОПАЛО 1     
 -  са једном сијалицом      
    натријум SON-Т+100W Philips     
 -  производ: "Minel-Schreder"или слично ком. 12   
      
2. Цевасти челични стуб за светиљку 

спољашњег осветљења 
    

 - заштићен од корозије двоструким 
премазом темељне боје+ двоструки 
премаз боје пироксал  

    

 - са додатном заштитом стуба премазом 
антикорозионог средства (битулит) за 
део стуба од темеља до 20cm изнад коте 
терена 

    

 - са завртњем за уземљење са унутрашње 
стране 

    

 - висина стуба: 4,00m изнад земље     
 - за монтажу на бетонски темељ  

  помоћу сидрених завртњева 
    

 - са отвором за прикључну плочу и     
   прикључак напојног кабла     
 - отвор је заштићен пластичним поклопцем 

са завртњим, које код монтаже обавезно 
подмазати ком. 12 

  

      
3. Прикључна плоча од епоксидне смоле за 

уградњу у расветни стуб 
    

 - тип: РПО-4     
 - са осигурачима типа ФРА од 6А     
 - производ: "ФМТ" или слично ком. 12   
      
4. Остали ситан ел. монтажни материјал и     
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прибор 
 
 
1.1.2. Опрема и материјал у згради ТС 

1.        Разводни ормарић елекричне 
инсталације   +РИН 

    

      
1.1. НН разводни ормарић за унутрашњу 

монтажу  
    

 - за уградњу у зид     
 - Лимени метални орман од 2 пута   

  декапираног лима, антикорозивно  
  заштићен и обојен коначном бојом. 

    

 - димензија 650 x 400 x 200mm     
 - са сабирницом Cu 250 x 20 x 4mm за 

неутралне проводнике (Н) 
    

 - са сабирницом Cu 250 x 20 x 4mm за 
заштитне проводнике (PE) 

    

 - са ДИН шином 35mm са 45 ВС  
  стезаљки за пресек 2,5mm² и 6 ВС 
стезаљки за пресек 16mm² 

    

 - са два реда ДИН шина 35mm за 
смештај по 15 комада НН 
инсталационих прекидача 

    

 - са ДИН шином 35mm за смештај  9 
комада НН инсталационих 
прекидача и моторног контактора и 
фото релеја 

    

 - Пок канали 50x50x600 mm и   
  50x50x350mm за смештај проводника 

за везе 

    

 - са могућношћу уградње гребенасте 
преклопке на врата ормарића 

    

 - пертинакс 650x400x3 mm     
 - Остали ситан везни и изолациони  

  материјал: натписне плочице,   
  проводници, ПГ уводници у орман са 
горње и доње стране 

    

 - Орман опремити типском бравом и 
једнополном шемом са назнаком  
  карактеристика уграђене опреме и 

    

   упозорење о систему заштите ком. 1   
      
У ормарић се уграђује следећа опрема:     
      
1.2. НН инсталациони једнополни 

аутоматски прекидач за заштиту 
ел.инсталације. 

    

 - називни напон: AC 230/400V, 50Hz     
 - називна струја: 25 А     
 - t/I карактеристика  тип: Б (IEC 898) ком. 2   
      
1.3.  НН инсталациони једнополни 

аутоматски прекидач за заштиту 
ел.инсталације. 

    

 - називни напон: AC 230/400V, 50Hz     
 - називна струја: 16 А     
 - t/I карактеристика  тип: Б (IEC 898) ком. 22   
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1.4. НН инсталациони једнополни 

аутоматски прекидач за заштиту ел. 
инсталације 

    

 - називни напон: AC 230/400V, 50Hz     
 - називна струја: 10А     
 - t/I карактеристика тип: Б (IEC 898) ком. 13  

 
 
 
 
 
 

 

      
1.5. НН инсталациони једнополни 

аутоматски прекидач за заштиту 
ел.инсталације 

    

 - називни напон: AC 230/400V, 50Hz     
 - називна струја: 6А     
 - t/I карактеристика тип: Б (IEC 898) ком. 2   
      
1.6. Моторни контактор за спољашње 

осветљење  
    

 - тип: DSL6 - 32     
 - управљачки напон 220V, 50Hz     
 - главни контакти: 3 радна 10А     
 - помоћни контакти: 3 радна +2 мирна 

6 А 
    

  ком. 1   
      
1.7. Транзисторски фоторелеј са сондом     
 - тип: MFOR     
 - управљачки напон 220V, 50Hz ком. 1   
      
1.8. Једнополна гребенаста склопка са 

два положаја за укљ./искљ. 
спољашњег осветљења 

    

 - тип: MN-16-54-U     
 - називна термичка струја: 16А     
 - називни напон: 380V, 50Hz     
 - производ: "Eltex" или слично ком. 1   
      
Опрема и материјал за електричне 
инсталације: 

    

      
2.  Светиљка за радно осветљење са 

белим параболичним сјајним 
растером (ожичена за трофазни 
развод AC  3x230V,50Hz (L1,L2,L3,N и 
PE) као и за DC развод 110 V (L+,L-) 
беле боје 

    

 (10 ком. у РП 35kV и 10kV , 6 ком. у 
ЛУМ, 1 ком. у ходнику, 1 ком. у остави, 
1 ком. у предпростору) 

    

 - са две флуоресцентне сијалице 
  FC 36 W, 230V, 50Hz, TB, КОМП. 

    

 - за монтажу на таваницу ком. 25   
      
3. Светлосна цев за радно oсветљење     
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од елоксираног алуминијума исте боје 
као у поз. 9. 

 (кабловски простор  РП 35kV и 10kV)     
 - са једном флуоресцентном 

сијалицом FC 36W, 230V, 50Hz, TB, 
КОМП.  

    

 - за монтажу на зид ком. 22  
 
 
 
 

 

      
4. Светиљке за радно осветљење са 

ливеним дифузором од провидног 
акрилног стакла за влажне просторије 
(IP54) 

    

 (улаз)     
 - са две флуоресцентне сијалице     
   FC 2x16W, 230V, 50Hz, TB, КОМП.     
 - за монтажу на таваницу  ком. 1   
      
5. Светиљка за радно осветљење са  

дифузором од провидног 
поликарбоната за влажне просторије 
(IP54) и просторије са агресивним 
испарењима 

    

 (просторија аку – батерије)     
 - ожичена за монофазни развод  

230V,50Hz (L1 или L2 или L3,N,PE) 
    

 - са две флуоресцентне сијалице     
   FC 36W, 230V, 50Hz, TB КОМП.     
 - за монтажу на таваницу ком. 1   
      
6. Светиљка за радно осветљење са 

белом опалном стакленом куглом 
    

 - са једном сијалицом са металним   
влакном 60W, 230V, 50Hz, сијалично 
грло Е-27 

    

 - за монтажу на таваницу ком. 1   
      
7. Светиљка за нужно осветљење са 

параболичним сјајним растером 
(ожичена за трофазни развод AC 
3x230V, 50Hz (L1,L2,L3,N и PE) као и 
за DC развод 110 V (L+,L-) беле боје 
са траком црвене боје на сенилу 
светиљке. Ширина светиљке иста као 
за светиљке дате у позицији 2. 

    

 (6 ком. у РП  35kV и 10kV, 6 ком. у 
ЛУМ, 1 ком. у улазу, 1 ком. у ходнику, 
1ком. у предпростору и 1 ком, у WC-у) 

    

 - са четири сијалице са металним 
влакном 10W, 110V, DC, сијалично 
грло Е-14 

    

 - за монтажу на плафон или зид ком. 20   

      
8. Светиљка за нужно осветљење са 

параболичним сјајним растером 
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(ожичена за трофазни развод AC 
3x230V, 50Hz (L1,L2,L3,N и PE) као и 
за DC развод 110 V (L+,L-) беле боје 
са траком црвене боје на сенилу 
светиљке. Ширина светиљке иста као 
за светиљке дате у позицији 2. IP54 за 
влажан простор са агресивним 
испарењима. 

 (просторија аку – батерије)     
 - са четири сијалице са металним 

влакном 10W, 110V, DC, сијалично 
грло Е-14 

    

 - за монтажу на плафон или зид ком. 1   
      
9. Светиљка за нужно осветљење од 

елоксираног алуминијума са траком 
црвене боје на сенилу светиљке  

    

 (кабловски простор РП 35kV и 10kV)     
 - са две сијалице са металним 

вланком 20W, 110 V, јсс, сијалично 
грло Е-14 

    

 - за монтажу на зид ком. 16   
      
10. Светиљка за радно осветљење 

спољашњег теретног улаза у зграду 
постројења 35kV и 10kV 

    

 - монтажа изнад теретних врата     
 - тип: З1H /125/1015     
 - са једном живином сијалицом 125W, 

230V, 50Hz са уграђеним 
предспојним уређајем 

    

 - за монтажу на зид     
 - производ " Minel-Schreder " или 

слично  
ком. 1   

      
11. Инсталациони једнополни обични 

прекидач 
    

 (3 ком. у РП 35kV и 10kV, 1 ком у ЛУМ, 
1 ком. улаз, 1 ком. предпростор) 

    

 - 10 А, 230V, 50Hz     
 - за суве просторије     
 - за уградњу у зид ком. 6   
      
12. Инсталациони једнополни обични 

прекидач 
    

 (1 ком. предпростор, 1 ком. испред 
WC-а) 

    

 - 16 А, 230V, 50 Hz     
 - за влажне просторије     
 - за уградњу у зид  ком. 2   
      
13. Инсталациони једнополни 

наизменични прекидач 
    

 (4 ком. РП 35kV и 10kV, 1 ком. ЛУМ)     
 - 10 А, 230 V, 50 Hz     
 - за суве просторије     
 - за уградњу у зид ком. 10   
      
14. Инсталациони једнополни обични     
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прекидач 
 (2 ком. предпростор, 1 ком испред 

WC-а) 
    

 - 10 А, 230V, 50Hz,     
 - за влажне просторије     
 - за уградњу у зид ком. 3  

 
 
 

 

      
15. Инсталациони једнополни 

наизменични прекидач 
    

 (улаз)     
 - 10 А, 230V, 50Hz      
 - за влажне просторије     
 - за уградњу на зид ком. 1  

 
 
 

 

      
16. Инсталациони једнополни обични 

прекидач 
    

 (1 ком теретни улаз у РП 35kV и 10 
kV) 

    

 - 10 А, 230V, 50Hz,     
 - за влажне просторије     
 - за уградњу на зид ком. 1   
 
 

     

17. Монофазна "шуко" утичница     
 (1 ком. зид РП 35kV и 10 kV до ЛУМ-а, 

6 ком. ЛУМ, 1 ком. остава, 8 ком. 
кабловски простор РП 35kV и 10 kV) 

    

 - 16 А, 250 V, 50 Hz     
 - са контактом за заштитно уземљење 

PE 
    

 - за суве просторије      
 - за уградњу у зид ком. 20   
      
18. Монофазна “шуко” утичница     
 (просторија аку – батерије)     
 - 16А, 250V, 50Hz     
 - са контактом за заштитно уземљење 

PE 
    

 - за влажне просторије     
 - за уградњу у зид ком. 1   
      
19.  Трофазна "шуко" утичница     
 (3 ком. зид РП 35kV и 10 kV до ЛУМ-а, 

1 ком. зид РП 35kV и 10 kV код 
теретних врата, 1 ком. ЛУМ) 

    

 - 16А, 400 V, 50Hz     
 - са неутралним контактом N     
 - са контактом за заштитно уземљење 

PE 
    

 - за суве просторије     
 - за уградњу у зид ком. 10   
      
20. Петострука монофазна “шуко”     
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утичница са ccа. 10m кабла ком. 1 
      
21. Зидна ел.грејалица 2.000 W, 230 V, 

50Hz. 
 

ком. 
 

1 
  

      
22. Собни термостат за укљ./искљ. зидне 

ел.грејалице 
 

ком. 
 

1 
  

      
23. Минијатурни моторни контактор за 

укљ./искљ. зидне ел.грејалице 
    

 - тип: DSL4-31     
 - управљачки напон; AC 230V, 50Hz     
 - називна радна струја: 12 А     
 - производ: "Минел" или слично  ком. 1  

 
 

 

      
24.  Електрични грејач ваздуха са   

 вентилатором и собним термостатом 
    

 - снага грејача: 2.500/5.000W 
 ( 2 степена) 

    

 - називни напон: 3x400/230 V, 50 Hz     
 - за монтажу на зид ком. 5   
      
25. Набавка и уградња клима уређаја, 

снаге 2 kW. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком. 3   

      
26. Електрично звонце 230 V, 50Hz ком. 1   
      
27. Тастер за ел. звонце за влажне 

просторије ( IP 54) за монтажу у зид. 
 

ком. 
 

1 
  

      
28. Кутија са сабирницом за изједначење 

потенцијала. 
 

ком. 
 

1 
  

      
29. Гибљиво пластично црево Ø 23mm m 20   
      
30. Остали ситан ел.монтажни материјал 

и прибор: 
    

 - инсталационе разводне кутије     
 Ø 60, Ø 78, 100 x 100 mm и 80 x 80 mm     
 - гибљиве ПВЦ заштитне цеви     
 - стандардна ДИН шина 35mm      
 - металне Fe/Zn обујмице за 

изједначење потенцијала металних 
водоводних цеви  

    

 - ПВЦ типле са завртњима и друго. пауш.    
 

1.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КАБЛОВИ И ИНСТАЛАЦИОНИ ПРОВОДНИЦИ 
1.2.1. Електроенергетски каблови у пољу 

1. Испорука и полагање у земљу у 
ископан ров ЕЕ кабла за напајање 
спољашњег осветљења  

    

 - тип: PP44 - 2x2,5- 0,6/1kV m 150   
      
2. Испорука и полагање у кабловске 

канале и цеви ЕЕ кабла за напајање 
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спољашњег осветљења 
 - тип: PP44 - 2 x 2,5 - 0,6/1 kV m 130  

 
 
 
 

 

      
3. Испорука и полагање у земљу у 

ископан ров ЕЕ кабла за тастер 
ел.звонца на капији ТС 

    

 - тип: PP44 - 2 x 2,5 - 0,6/1 kV m 30   
      
4. Испорука и полагање у кабловске 

канале и цеви ЕЕ кабла за тастер 
ел.звонца на капији ТС 

    

 тип: PP44-2x2,5 - 0,6/1 kV m 35   
      
5. Испорука и полагање у земљу у 

ископан ров ЕЕ кабла за 
електромотор капије 

    

 тип: PP44 -Y-4 x 2,5 - 0,6/1 kV m 50   
 
1.2.2. Инсталациони проводници у згради ТС 

1. Испорука и полагање у дупли под  
инсталационог проводника  

    

 - тип: PP-Y-5x16 - 300/500V m 15   
      
2. Испорука и полагање на зид под 

малтер 
инсталационог проводника 

    

 - тип: PP-Y-5x2,5 - 300/500V m 150   
      
3. Испорука и полагање на зид под 

малтер инсталационог проводника 
    

 - тип: PP-Y-3x2,5-300/500 V m 250   
      
4. Испорука и полагање у дупли под 

инсталационог проводника 
    

 - тип: PP-Y-3x2,5-300/500 V m 50   
      
5. Испорука и полагање на зид под 

малтер инсталационог проводника. 
    

 - тип: PP-Y-3x1,5 - 300/500V m 170   
      
6. Испорука и полагање у дупли под 

инсталационог проводника. 
    

 - тип: PP-Y-3x1,5-300/500 V m 30   
      
7. Испорука и полагање на зид под 

малтер инсталационог проводника 
    

 - тип: PP - 2x1,5 - 300/500 V m 250   
      
8. Испорука и полагање на зид под 

малтер инсталационог проводника 
жуто-зелене боје за изједначење 
потенцијала 

    

  - тип: P-Y-6 300/500V m 10  
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9. Испорука и полагање у дупли под 

инсталационог проводника жуто-
зелене боје за изједначење 
потенцијала. 

    

 - тип: P-Y-6-300/500V m 6   
 
 

1.3. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ 
1.3.1. Електромонтажни радови у пољу 

1. Ископ рупе у земљи за темељ 
расветног стуба димензија: 

    

 0,60mx0,60mx0,80m = 0,29m³/ком.     
 (за укупно 12 ком. темеља) m³ 3,5   
      
2. Израда бетонског темеља МБ15 за 

расветни стуб димензија: 
    

 0,60 mx 0,60m x 0,90m = 0,33 m³/ком     
 са четири сидрена завртња М20     
 (за укупно 12 ком. темеља). m³ 4   
      
3.   
 

Монтажа и ел.повезивање светиљке 
на расветни стуб, подизање и 
монтажа стуба на бетонски темељ 
помоћу 
сидрених завртњева. 

ком. 12 
  

      
4.   
 

Ископ земље и израда рова дубине 
0,60 м и ширине 0,30m за полагање 
НН кабла за напајање спољашњег 
осветљења и за тастер ел.звонца на 
капији ТС, затрпавање рова са 
парцијалним набијањем земље након 
полагања 
кабла. 

m 90 
  

      
5. Монтажа и ел. повезивање тастера за 

ел.звонце на малу капију ограде ТС 
 

ком. 
 

1 
  

      
6. Повезивање НН кабла на мотор капије ком. 1   
      
7. Остали ситни ел.монтажни радови     

 
 
1.3.2. Електромонтажни радови у згради ТС 

1.   
 

Уградња НН разводног ормарића у 
зид и ел. повезивање свих 
инсталационих проводника на 
одговарајуће прикључке струјних 
кругова, као и монтажа, контактора, 
гребенасте склопке и фото релеја са 
увезивањем истих. 
 

ком. 1 
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2. Монтажа и ел.повезивање светиљке 

за радно осветљење директно на 
таваницу или зид помоћу завртњева и 
PVC типли. 

 
 

ком. 

 
 

51 

  

      
  3. Монтажа и ел.повезивање светиљке 

за нужно осветљење директно на 
таваницу 
или зид помоћу завртњева и PVC 
типли. 

ком. 37 
  

      
4. Монтажа и ел.повезивање 

инсталационих  
    

 прекидача у зид. ком. 18   
      
5. Монтажа и ел.повезивање 

инсталационих 
    

 прекидача на зид ком. 5   
      
6. Монтажа и ел.повезивање 

инсталационе монофазне "шуко"  
    

 утичнице у зид. ком. 21   
      
7. Монтажа и ел.повезивање 

инсталационе трополне (трофазне) 
"шуко" утичнице  

    

 у зид. ком. 10   
      
8. Монтажа и ел.повезивање зидне 

електричне грејалице на зид помоћу 
    

 завртњева и PVC типли. ком. 1   
      
9.   
 

Монтажа и ел.повезивање контактора 
за укљ./икљ. зидне грејалице у 
инсталациону PVC кутију 100 x 100 
mm у зид 

ком. 1 
  

      
10. Монтажа и ел.повезивање термостата 

за укљ./искљ.зидне грејалице на зид 
 

ком. 
 

1 
  

      
11.   
 

Монтажа и ел. повезивање проточног 
ел.бојлера на зид помоћу завртњева и 
PVC типли. 

ком. 1 
  

      
12.   
 

Монтаза и ел.повезивање електричног 
грејача ваздуха на зид помоћу 
завртњева и PVC типли. 

ком. 5 
  

      
13. Монтажа и ел. повезивање  

електричног звона на зид. 
 

ком. 
 

1 
  

      
14.   
 

Монтажа и ел.повезивање тастера 
електричног звона на  улазу 
у објекат. 
 
 

ком. 1 
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15. Остали ситни електромонтажни 

радови. 
пауш.    

      
16.   
 

Испитивање и пуштање у погон 
електричне инсталације, мерење  
унутрашњег осветљења. 

пауш.  
  

 
 

2. УЗЕМЉЕЊЕ 

2.1. МАТЕРИЈАЛ 

2.1.1. Материјал у пољу 
1. Бакарно уже Cu 50mm² за израду 

хоризонталног мрежастог уземљивача 
ТС , спојева апарата и носача, као и 
за сва остала потребна повезивања 
уземљивачке инсталације ТС. (Укупна 
дужина cca 1400m.) 

    

 447kg/km x 1,4km = 625.8kg  ≈630kg kg 630   
      
2. Бакарно уже Cu 95 mm² за уземљење 

неутрале 110 kV ЕТ1. (Укупна дужина 
cca 30m.) 

    

 846kg/km x 0,03km = 25,38kg  ≈30kg kg 30   
      
3. Поцинкована Fe/Zn трака 30x4mm за 

уземљење ограде ТС. (Укупна дужина 
cca 500m.) 

    

 942кг/км x 0,5км = 471кг  ≈ 500кг kg 500   
      
4. Поцинкована Fe/Zn трака 25x3mm за 

уземљење решетке у трафо боксу 
(Укупна дужина cca 150m за оба 
трафо бокса.) 

    

 588,85kg/km x 0,15km = 88kg  ≈90kg kg 90   
      
5. Бронзана компресиона стезаљка за 

уземљење за Cu уже 50mm² за спој 
ужета у земљи. 

 
 

ком. 

 
 

250 

  

      
6. Бронзана прикључна стезаљка за 

уземљење са два завртња за Cu уже 
50mm²: 

    

 - за спој апарата и носача ком. 70   
 - за спој носача апарата и 

уземљивача 
ком. 100   

     
 
 

 

7. Бронзана прикључна стезаљка за 
уземљење са једним завртњем за уже 
Cu 50mm²: 

    

 - за спој шасије апарата и носача ком. 70   
      
8. Укрсни комад за пролазне траке 

СРПС ЕН 50164-1:2011 за спој 
уземљивача и ограде ТС. 

 
 

ком. 

 
 

140 
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9. Укрсни комад трака-уже СРПС ЕН 
50164-1:2011 за спој уземљивача и 
траке за уземљење решетке у трафо 
боксу. 

 
 

ком. 

 
 

12 

  

      

11. Комплетан дубински вертикални 
штапни уземљивач од Fe/Zn шипке 
Ø25mm, дужине 5,0 m. 

 
 

ком. 

 
 

6 

  

      
13. Комплетан шахт за дубински 

уземљивач. 
 

ком. 
 

6 
  

      
14. Бронзана компресиона прикључна 

стезаљка за спој Cu ужета 95mm² и Cu 
ужета 50mm²  у шахту дубинског 
уземљивача. 

 
 
 

ком. 

 
 
 

2 

  

      
15. Бронзана компресиона прикључна 

стезаљка за спој Cu ужета 70mm² и Cu 
ужета 50mm²  у трафо боксу за спој 
бројача одводника пренапона 110kV и 
уземљивача. 

 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 

3 

  

      
16. Бронзана прикључна стезаљка за спој 

Cu ужета 50 mm² и поцинковане 
челичне шипке Ø25mm. 

 
 

ком. 

 
 

4 

  

      
17. Бронзана прикључна стезаљка за спој 

Cu ужета 95mm² и поцинковане 
челичне шипке Ø25mm. 

 
 

ком. 

 
 

2 

  

      
18. Остали ситан непредвиђени 

материјал. 
    

 
 

2.1.2. Материјал у згради 
1. Fe/Znтрака 25x3mm за унутрашњу 

инсталацију уземљења. (Укупна 
дужина cca 200m.) 

    

 588,85kg/km x 0,2km = 117kg ≈120kg kg  
120 

  

      
2. Укрсни комад за пролазне траке 

СРПС ЕН 50164-1:2011 
 

ком. 
 

80 
  

     
 
 

 

3. Укрсни комад за пролазну траку и 
жицу СРПС ЕН 50164-1:2011 

 
ком. 

 
10 

  

      
4. Потпоре за траке за постављање у 

бетонски зид СРПС ЕН 50164-
4:2011Ц-10x150-П 

 
ком. 

 
40 

  

      

5. Остали ситан непредвиђени 
материјал. 
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2.2. РАДОВИ 
2.2.1. Радови у пољу 

1. Ископ земље и израда рова дубине 
0,75m и ширине 0,4m и полагање 
уземљивачког ужета Cu 50mm², 
затрпавање рова са парцијалним 
набијањем земље на сваких 15 cm 
дубине. 

m  
 
 
 
 

700 

  

      
2. Полагање уземљивачког ужета Cu 

50mm² у кабловске канале и цеви. 
 

m 
 

200 
  

      
3. Полагање уземљивачког ужета Cu 

95mm² у кабловске канале и цеви. 
 

m 
 

20 
  

      
4. Ископ земље и израда рова дубине 

0,65m и ширине 0,4m, полагање Fe/Zn 
траке 30x4mm за уземљење ограде 
ТС, затрпавање рова са парцијалним 
набијањем земље на  сваких 15cm 
дубине. 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

350 

  

      
5. Израда галванских спојева ВН 

апарата са металном конструкцијом 
носача помоћу два Cu ужета 50mm² 

 
 

ком. 

 
 

70 

  

      
6. Израда галванских спојева 

уземљивача и металних конструкција 
носача апарата помоћу бронзаних 
стезаљки за уземљење. 

 
 
 

ком. 

 
 
 

120 

  

      
7. Израда галванских спојева 

уземљивача и завртња за уземљење 
стубне светиљке. 

 
 

ком. 

 
 

12 

  

      
8. Израда шахта за дубински 

уземљивач. 
ком. 6  

 
 
 
 
 

 

      
9. Израда галванских спојева 

уземљивача у земљи помоћу 
компресионих бронзаних стезаљки за 
уземљење. 

 
 

ком. 

 
 

250 

  

      
10. Израда спојева уземљивачке траке са 

оградом ТС. 
 

ком. 
 

70 
  

      
11. Израда спојева уземљивача и 

уземљивачке траке са решетком у 
трафо боксу. 

 
 

ком. 

 
 

150 

  

      
12. Постављање дубинског уземљивача 

од поцинкованог челика Ø25mm 
дужине 5,0m. 

 
 

ком. 

 
 

6 
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13. Израда споја дубинског уземљивача 
од поцинкованог челика Ø25 и Cu 
ужета 50mm². 

 
 

ком. 

 
 

4 

  

      
14. Израда споја дубинског уземљивача 

од поцинкованог челика Ø25 и Cu 
ужета 95mm². 

 
 

ком. 

 
 

2 

  

      
15. Остали ситни непредвиђени радови     

 
 
2.2.2. Радови у згради 

1. Полагање уземљивачке траке Fe/Zn 
25x3mm кроз ћелије и ормане заштите 
и управљања. 

m  
 

150 

  

      
2. Полагање уземљивачке траке Fe/Zn 

25x3mm по зидовима помоћу потпора 
на сваких 1,0m дужине. 

 
 

m 

 
 

50 

  

      
3. Израда спојева и укрштања трака 

стандардним укрсним комадима. 
 

ком. 
 

130 
  

      
4. Остали ситни непредвиђени радови.     

 
 

2.3. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 

1. Мерење напона додира и корака, 
отпора распростирања уземљивача и 
издавање атеста уземљења. 

 
 

компл 
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ОБИМ, ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ 

ЗА 
ТС 110/35/10 kV "Ниш 15" (Дољевац) 

 
 

Прилог 1 
 

1.ТАБЕЛА ПОТРЕБНЕ ОПРЕМЕ 
 

Рб. Назив опреме Кодни 
број 

Комада 

1 ЕТ 15001 2 

2 Прекидачи 110 kV -дв. пољ 15002 2 

3 Прекидачи 110 kV - тр пољ 15003 2 

4 
 

Растављачи 110 kV - узем 15004 2 

5 Растављачи 110 kV-саб 15005 6 

6 Струјни трансформатори   110 
kV 2x300 15006 6 

7 Струјни трансформатори   110 
kV 2x200 15007 6 

8 Капацитивни напонски 
трансформатори  110 kV 15008 2 

9 Индуктивни напонски 
трансформатор 110 kV 15009 6 

10 Одводници пренапона 110 kV 15010 6 

11 Одводници пренапона 35 kV 15011 6 

12 Одводници пренапона 10 kV 15012 6 

13 Кућни трафо 160 KVA, 10/0,4 kV 15013 2 

14 Акубатерије 15014 2 

15 Исправљач 15015 2 

16 Инвертор 15016 1 

17 Пригушница 15017 2 
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18 Постројење за уземљење неут. 
тач. 35 kV 15018 2 

19 Орман разв наизменичног 
напона 15019 1 

20 Орман разв једносмерног 
напона 15020 1 

21 Орман разв инверторског 
напона 15021 1 

22 Ормани у пољу 15022 4 

23 РОНТ 15023 2 

24 Орман заштите 110 kV - ДВ 
поље 15024 2 

25 Орман заштите 110 kV - ТР 
поље 15025 2 

26 Орман станичног рачунара 15026 1 

27 Орман обрачунског мерења 15027 1 

28 Ћелија 35 kV – трафо 15301 2 

29 Ћелија 35 kV – изводна 15302 8 

30 Ћелија 35 kV - спојна са додат. 
спојне 15303 1 

31 Ћелија 10 kV – трафо 15101 2 

32 Ћелија 10 kV – изводна 15102 12 

33 Ћелија 10 kV - кућни трафо са 
мерном 15103 2 

34 Ћелија 10 kV - спојна са додат. 
спојне 15104 1 

 
 
Напомена : Уместо позиција 15103 ( ћелија кућног трансформатора са мерном - 
ком 2)  опционо је могуће понудити укупно 4 ћелије и то : две ћелије са 
функцијом " кућни трафо "  и две ћелије са функцијом " мерна ". 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
. 
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Прилог 2 
 
 

2.  ТЕХНИЧКИ ОПИС ОПРЕМЕ 
 
 
15001   ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ - ком2 
 
 

1. Опште 

Трансформатори  110/36,75/10,5 kV су преносног односа 110 ±11х1,5% / 36,75/10,5 
kV, снаге 31,5 MVA, уљни, за спољашњу монтажу, са регулатором напона под 
оптерећењем на примарној страни. Поред стандардног, трансформатор је опремљен 
са : регулационим прекидачем са свим уређајима са ручну и даљинску регулацију 
напона под оптерећењем као и са даљинским показивањем положаја регулатора, 
вентилаторима за принудно хлађење, бухолц релеом  са по два пловка, контактним 
термометром са два контакта, отпорним сондама за мерење температуре, 
аутоматским затварачем, плинским релеом регулационог прекидача, сигурносним 
вентилом, дехидратором, уређајем за аутоматско пуштање вентилатора у рад који 
реагује на одређену температуру уља и електричним сушионицама уља. Прикључци 
трансформатора на страни 110 kV ће бити надземни ( Al č 240 mm2 ), а на страни 35 
kV и 10 kV кабловски. Звездиште трансформатора на страни 110 kV ће бити 
директно уземљено, на страни 35 kV звездиште ће бити уземљено преко нискоомске 
резистансе ( металног отпорника мале вредности ) који ће ограничити струју 
земљоспоја на око 300 А, а на страни 10 kV  изоловано ( предвидети могућност 
накнадног уземљавања неутралне тачке 10 kV звездишта) 

Трансформатори треба да су у складу са захтевима IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 
60076-3, IEC 60076-4, IEC 60076-5, IEC 60076-7, IEC 60076-8, IEC 60076-10, IEC 
60214, IEC 60076, NЕМА ТR 1 (за ниво буке) и другим релевантним IEC 
стандардима, осим уколико није другачије наведено у овим Спецификацијама. 

2. Језгро 
Језгра треба да су стегнута и ојачана, да би без оштећења или деформације 
поднела силе које изазивају напрезања због кратког споја, транспорта, руковања, као 
и да спрече оштећење ламината језгра. Одговарајућим расхладним каналима у 
језгру обезбедити адекватно хлађење, односно спречавање појаве топлих места. 

Језгро треба да је уземљено у једној тачки са демонтажном везом, којој се увек 
може прићи  на плочи Трансформатора. 

 
3. Намотаји 

Намотаји треба да су израђени од високо проводног електролитичког бакра са 
99,99% чистоће и са папирном изолацијом од чисте целолузе.  

Намотаји треба да су конструисани тако да се оствари оптимална вредност за редне 
и паралелне капацитете у циљу постизања пожељне расподеле напона за пуне и 
сечене таласе. 

Склопљено језгро и намотаји треба да су осушени у вакууму да би се обезбедило 
коректно уклањање влаге. 
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4. Уземљење неутралне тачке 

Према општој важећој пракси за уземљење 110 kV система, Трансформатори ће 
бити у погону са уземљеном неутралном тачком.  

5. Суд 

Суд трансфоматора треба да је конструкције ,,са поклопцем,, израђен од челичних 
плоча које могу да поднесу велико напрезање на истезање. 

Суд треба да је одговарајуће чврстине тако да, када у себи садржи склоп од језгра и 
намотаја и напуњен је уљем (или гасом приликом транспорта), било која врста 
паковања, подизања, померања и манипулисања не сме да изазове пренапрезање 
било ког дела суда или цурење уља или гаса. Укрућења суда треба да су трајно 
заварена за суд. 

Суд треба да је апсолутно водоотпоран и непропусан на врело уље. Заптивачи и 
заварени спојеви, који долазе у додир са врелим уљем температуре од 100 0C, треба 
да су у стању да пруже потпуну заптивеност суда Трансформатора. 

Сваки суд треба да је опремљен са најмање четири ојачања за дизање 
Трансформатора који су одговарајуће постављени. Измештање Трансформатора ће 
се реализовати помоћу комплета точкова с прирубницом уз могућност  кретања у 
два правца.  

Трансформатори у раду ће стајати на својим точковима. Уређаји за блокирање 
точкова, који су неопходни да би се фиксирала позиција Трансформатора, 
испоручују се заједно са Трансформаторима. 

Спој суда трансформатора и точкова треба да буде преко изолационих плоча ради 
остваривања услова за рад казанске заштите. На суду трансформатора предвидети 
уградњу струјног трансформатора за заштиту казана. 

Суд Трансформатора биће опремљен вентилом (засуном) на свакој тачки 
повезивања на суду Трансформатора. 

Уградити најмање два уређаја за ослобађање прекомерног притиска, на супротним 
странама горње површине суда, по дужини. Уређаји треба да се аутоматски отварају 
и да функционишу без електричне енергије. Уређај не треба да проради на испитном 
надпритиску.  

Предвидети најмање два дијагонална прикључка у близини углова у основи суда, 
ради уземљења. 

Називна таблица са подацима који су наведени у стандарду IEC 60076 треба да је 
постављена на суд Трансформатора на висини од отприлике 1,75 m изнад земље. 
Садржај таблице треба да је исписан на српском језику, ћириличним писмом, и треба 
да га одобри Наручилац. 

6. Вентили 

Вентили су типа са потпуним заптивањем и отварају се у смеру супротном казаљке 
на сату када се користи ручни точак. Они су подесни за рад између минималне 
амбијенталне и максималне температуре уља наведене у Техничким табелама. 
Вентили, који нису предвиђени за филтрирање уља и испусни вентили треба да су 
са индикатором, видљивим са земље да би показали која је позиција вентила. 

7. Конзерватор 

Конзерватор треба да је израђен од квалитетног челика са ојачањем за дизање.  
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Суд конзерватора треба да има две коморе: једна за дилатацију уља у главном суду, 
а друга за дилатацију уља у прекидачком делу регулатора напона. Не сме постојати 
веза између ове две коморе, било простора за уље или простора за ваздух.  

Свака комора конзерватора треба да је опремљена са вентилом за пуњење, 
испусним вентилом, ојачањима за дизање, магнетним показивачима нивоа уља 
опремљеним контактом за аларм при минималној количини уља, итд. Нивои уља на 
мерачима са поделом за 10°С, 40°С и  90°С треба да су тако обележени да су 
видљиви са земље.  

Tрансфоматоре треба опремити са одговарајућим дехидраторима са силикагелом. 
Трансформаторско уље 

Трансформаторско уље треба да је ново, класе II А и да је према IEC 60296 и другим 
релевантним стандардима. 

Уље треба да је високо рафинисано минерално уље које је предвиђено да се 
користи као изолационо и средство за хлађење у Трансформаторима. 

Уље не сме да буде корозивно.  

8. Систем за хлађење 

Систем ONAN или ONAF ће се користити за хлађење Трансформатора. 

Хладњаци треба да су вруће поцинковани или да су офарбани цинк-оксид бојом. 
Њихова конструкција треба да омогућава лако чишћење и бојење. 

За Трансформаторе је неопходно предвидети најмање четири групе за хлађење, од 
којих је једна резервна. Свака група за хлађење може да има један или више 
хладњака. Хлађење треба извести тако да, уколико једна од група за хлађење 
откаже, то не узрокује раст температуре изнад дозвољених вредности. 

Хладњаци треба да буду повезани са главним судом преко прирубницама са 
засунима ( вентилима ).  

Сви прирубнички спојеви, који су од главног суда Трансформатора одвојени са 
заптивкама, треба да су премошћени бакарним везама за уземљење. 

Вентилатори треба да имају свој број и јасно обележен смер ротације. Потребно је 
предвидети решеткасту заштиту од нерђајућих челичних жица  

Управљање хлађењем треба да се предвиди у ормару хлађења, са преклопком за 
избор аутоматског или ручног управљања радом пумпи и вентилатора. Предвидети 
моторне заштитне аутомате и контактере. Предвидети одговарајући систем 
командовања хлађењем, могућност избора група у раду, могућност избора резервне 
групе и сл. Предвидети ручну преклопку за избор главног и резервног напајања 
система за хлађење. 

Вентилатори и уљне пумпе треба да су пројектовани за 3x400/230 V, 50 Hz. 

9. Регулација напона 

Регулатор напона за регулацију напона под оптерећењем треба да се налази у 
звездишту Трансформатора. 

Регулатор напона треба да испуњава захтеве IEC 60214 и других релевантних IEC 
стандарда, осим уколико није другачије наведено у овим Спецификацијама. 

Прекидачки део регулатора напона треба да је постављен у засебној гасно-
непропусној комори која, као и целокупни регулатор напона, треба да је смештена у 
суд Трансформатора. 
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Потребно је предвидети засебан гасни релеј на споју између суда регулатора напона 
и конзерватора.  

Прекидачки део регулатора напона треба да је лако приступачан у сврху одржавања.  

Погонски мотор треба да је за 3x400/230 V, 50 Hz и да је опремељен са моторно-
заштитним прекидачем. Предвидети граничне склопке за ограничавање хода 
механизма регулатора напона. Оне треба да су директно повезане са системом 
погонског механизма. Поред тога, треба предвидети механичке блокаде да би се, у 
било ком случају, спречило излажење склопке из опсега. Моторни погон регулатора 
напона треба да садржи бројач операција. 

Преклопка за избор режима командовања треба да омогући: локално-ручну, 
локално-електричну и даљинско-електричну команду. Преклопка треба да испуњава 
следеће услове : 

• Блокаду покретања електричног погона уколико је ручни погонски механизам 
у употреби;  

• Спречавање могућности истовременог електричног командовања са два 
места. 

За сваки корак регулације, неопходно је издати посебну команду. 

Управљачка и сигнална опрема треба да обезбеди сигнал који је извод у употреби, и 
то механички на трансформатору, а електрични на тачки даљинског управљања. 
Индикатор на трансформатору и даљинском управљању ће показати број извода у 
употреби.  

10. Проводни изолатори 

Трансформатори треба да имају проводне изолаторе са прикључцима који су 
компатибилни за тип конекције описан у Техничким табелама. 

Проводни изолатори морају бити у стању да поднесу сва напонска, термичка и 
механичка оптерећења, као и да им парцијална пражњења не прелазе нивое према 
IEC 60137 и IEC 60270.  

11.Заштитни, мерни и сигнални уређаји 

Трансформатори треба да су опремљени са заштитним, мерним и сигналним 
уређајима које треба да испоручи произвођач трансформатора, а најмање: 

Бухолц реле треба да се постави на цевну везу главног суда трансформатора и 
конзерватора. Потребно је да буде опремљен са два независна контакта и то један 
за сигнализацију (аларм) и један за искључење Трансформатора. 

Гасни релеј треба да се постави на цевну везу прекидачког дела регулатора напона 
и конзерватора. Потребно је да буде опремљен са једним контактом за искључење 
Трансформатора. 

Контакти у Бухолц и гасном релеју не смеју да дођу у контакт са уљем. 

Термо слику са свим пратећим уређајима и могућношћу преноса података ради 
даљинског мерења. Може се поставити на сам Трансформатор у орман хлађења или 
у релејној кућици. Термо слика треба да има најмање четири независна подесива 
контакта, два за управљање хлађењем, један за сигнализацију (аларм) и један за 
искључење Трансформатора. Термо слика треба да има могућност праћења 
температуре уља и намотаја на самом уређају, као и даљински пренос информација, 
са дигиталним (по протоколу IEC 61850) и mА-ским излазом 

Контактни термометар постављеним на суд Трансформатора, на коме се може 
очитати температура уља у Трансформатору. Он треба да има најмање четири 
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независна подесива контакта, два за управљање хлађењем, један за сигнализацију 
(аларм) и један за искључење Трансформатора. Треба да је стандардне 
конструкције са капиларном цеви која је постављена у засебном џепу на поклопцу 
Трансформатора. 

Отпорнички термометар за даљинско мерење температуре уља, чија ће се Pt 100 
сонда налазити у џепу на плочи Трансформатора. 

Два магнетна показивача нивоа уља у конзерватору, по један за сваки део 
конзерватора, са по једним паром контаката, за сигнализацију (аларм). 

12. Наливање уља у суд и обрада уљно-папирне изолације при 
монтажи 

Пошто се Трансформатор транспортује без уља, односно под азотом, Испоручилац 
мора да обезбеди стални надпритисак азота у току целог транспорта. Није дозвољен 
транспорт Трансформатора без надпритиска азота у суду.  

У Трансформатор се може налити само ново уље задовољавајућих карактеристика 
по IEC прописима. 

Уколико је неопходно да се приступити обради уља пре пуштања Трансформатора у 
рад, Испоручилац треба да о томе обавести Наручиоца. 

13.Управљачки ормани 

На суд Трансформатора треба да су постављени управљачки ормани чија су  
кућишта направљена од заварених, вруће поцинкованих лимова или обојени са 
цинк-оксидном бојом, на месту којем се лако прилази са земље. Ормани треба да 
садрже сву управљачку и заштитну опрему за систем за хлађење, као и крајње 
прикључке за сва секундарна кола. Место монтаже ће Наручилац накнадно прецизно 
одредити. 

Поред тога, предвидети орман за локално управљање регулатором напона. 

Сви управљачки ормани треба да су нивоа заштите IP 54, да су опремљени грејачем 
за контролу влаге и довољним осветљењем које се пали и гаси у зависности од 
положаја врата ормана, као и једном утичницом 230 V, 50 Hz, 10 А. Заштита од 
корозије и фарбање 

Суд, конзерватор, хладњаци, решетке вентилатора, цеви, управљачки ормани, треба 
да су топло поцинковани или обојени цинк-оксид бојом.  

Спољне површине се морају третирати са антикорозивном и водоотпорном бојом а 
унутршње површине са уљно-отпорном бојом која спречава кондензацију.  

14. ЗАХТЕВИ ЗА МОНТАЖУ 

Поступак монтаже и уградње ће извести Испоручиоц, под надзором Наручиoцa. 
Приликом монтаже ће се извршити обука особља Наручиоца за монтажу, одржавање 
и експлоатацију. Опрема се не сме вадити из сандука пре почетка монтаже и без 
присуства представника Испоручиоца. 

Наручилац је дужан да обезбеди одговарајући радни и манипулативни простор за 
монтажу. Услови за монтажу треба да спрече прљање и влажење Трансформатора и 
припадајуће опреме. 

15.ПАКОВАЊЕ, ОТПРЕМА И ТРАНСПОРТ 

Тело Трансформатора се транспортује одвојено, без припадајуће опреме и уља. 

Произвођач ће обезбедити и испоручити уље за пуњење у цистернама или бурадима 
и они су саставни део испоруке. 
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Сви отвори на суду Трансформатора, као и на деловима који се пуне уљем, током 
транспорта, морају бити затворени "слепим" прирубницама.  

Проводни изолатори се морају транспортовати у оригиналној фабричкој амбалажи.  

16.ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТИВАЊА  

2.1. Опште 

Испитивања ће се спровести у циљу утврђивања да ли су материјал и опрема у 
складу са специфицираним захтевима. 

Испитивање треба да буде у складу са свим техничким захтевима. Сва испитивања 
материјала и опреме треба да се изведу у складу са стандардима наведеним у 
Тендеру, осим ако није другачије договорено са Наручиоцем. Уколико неки од 
тестова нису дефинисани у наведеним стандардима, Испоручилац треба да достави 
Наручиоцу методологију испитивања  коју он предлаже да се спроведе, ради 
добијања сагласности. 

Рутинска испитивања треба да се изведу на сваком комаду опреме која треба да се 
испоручи. Испитивања не смеју да угрозе карактеристике и поузданост исптиваног 
предмета или да му скрате век трајања. 

Фабричка пријемна испитивања треба да се изведу у лабораторији произвођача у 
присуству корисника пре отпреме.  

2.2. Трансформатори  

2.2.1. Фабричка пријемна испитивања 

Фабричка пријемна испитивања се врше у лабораторији произвођача, по обострано 
усаглашеном програму, у присуству два овлашћена представника Наручиоца.  

За време фабричких пријемних испитивања, извршиће се и провера комплетности 
припадајуће техничке документације на српском језику. 

2.2.1.1. Типска испитивања 

На првом Трансформатору урадити следећe типскo испитивањe: 

1. Испитивање пораста температуре. Ова испитивања треба да се обаве када је 
регулатор напона Трансформатора у позицији у којој су највећи губитци и са 
резервном јединицом за хлађење ван погона. 

2.2.1.2. Рутинска испитивања 

Рутинска испитивања треба да се спроведу на сваком комаду опреме која је 
предвиђена за испоруку.  

Обавити следећа рутинска испитивања: 
1. Визуелни преглед и провера димензија 
2. Контрола заштите од корозије 
3. Испитивање диелектричне чврстоће уља. 
4. Мерење отпорности намотаја. 
5. Мерење преносног односа трансформације и провера спреге намотаја. 
6. Мерење отпора изолације намотаја (пре и после диелектричних испитивања). 
7. Мерење отпора изолације магнетног кола (пре и после диелектричних 

испитивања). 
8. Испитивања ударним напоном, укључујући и звездиште (LI). 
9. Испитивања ударним сеченим напоном (LIC). 
10. Испитивање склопним ударним напоном (SI). 
11. Испитивање доведеним напоном 50 Hz, 1 min (AC). 
12. Испитивање индукованим напона (ACSD).   
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13. Мерење парцијалних пражењења. (ACLD). 
14. Мерење губитака у празном ходу и струје празног хода при називној 

фреквенцији  пре и после испитивања ударним напоном. 
15. Мерење напона кратког споја (за све комбинације намотаја: ек1-2, ек1-3 и ек2-3) и  

губитака при оптерећењу. 
16. Испитивање регулатора напона. 

2.2.1.3. Специјална испитивања  

У оквиру фабричких испитивања потребно је обавити следећа специјална 
испитивања:  
а) на првом испорученом: 

1. Мерење нивоа буке, у складу са спецификацијама NEMA TR-1. 
2. Мерење снаге потрошње система за хлађење. 

б) на свим Трансформаторима: 
1. Мерење нулте импедансе (за све комбинације намотаја). 
2. Мерење хармоника струје празног хода. 
3. Мерење струја магнећења. 
4. Мерење капацитета (C), фактора диелектричних губитака (tgδ) (пре и после 

диелектричних испитивања).  
5. Мерење међусобне индуктивности намотаја. 
6. Испитивање фреквентног одзива (FRA). 

Напомена: Трансформатори који се испоручују по овој јавној набавци не смеју бити 
подвргнути испитивању на кратки спој, тј. та испитивања се неће спровести на истим. 

2.2.2. Испитивања на месту уградње опреме 

2.2.2.1. Опште 

По приспећу опреме и завршетку њене монтаже, Испоручилац треба све компоненте 
опреме да преконтролише и испита ради провере квалитета и да није дошло до 
оштећења. Испитивања на терену се деле у четири фазе : 

1. Контролна испитивања спроводи Наручилац уз надзор Испоручиоца након 
испоруке опреме у складишта према упутствима Наручиоца  

2. Тамо где је то могуће, Наручилац треба да обави контролна испитивања након 
обављене монтаже испоручених компоненти, да би потврдио да су сви 
компоненте опреме у целости пристигле као и да су све компоненте 
компатибилне. Наручилац ће обавестити Испоручиоца о методологији 
контролног испитивања и резултатима испитивања ради добијања његовог 
потписа. 

3. Завршна испитивања обавиће Наручилац уз присуство и сагласност од 
представника Испоручиоца на терену. 

4. Испитивања за коначно преузимање обавиће Наручилац а испоручилац ће 
потврдити методологију и резултате испитивање. 

 
2.2.2.2. Испитивање током  монтаже  

Да би се обезбедила исправна уградња опреме, као и провера да је опрема 
исправно уграђена, Наручилац треба да обави следећа испитивања током и након 
окончања монтаже на целокупној опреми:  

1. Провера коректне и комплетне монтаже 
2. Провера одговарајућег стања порцелана, заптивних и спољних површина 
3. Провера исправности прикључења на систем уземљења 
4. Провера вијчаних спојева трансформатора са момент кључем 
5. Напонска испитивања свих нисконапонских кола 
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6. Провера одговарајућег повезивања кабловима и рада целокупне 
нисконапонске опреме 

7. Провера управљачких и заштитних кола и ожичења 
Пре почетка завршних испитивања пред стављање у погон, Испоручилац треба да 
овери резултате ових испитивања. 
 

2.2.2.3. Завршна испитивања  

Главна сврха завршних испитивања је да изврши проверу коректног и сигурног рада 
опреме, а нарочито да провери и потврди резултате фабричких пријемних 
испитивања, као што је дефинисано у Техничким спецификацијама и Техничким 
табелама. 

Пуштање у погон ће се обавити у складу са - Детаљним програмом за завршна 
испитивања који припрема Наручилац, а присуствује им и оверава представник 
испоручиоца на терену. 

Обавезна су следећа завршна испитивања која обавља Наручилац пред пуштање 
Трансформатора у погон: 

1. Мерење отпорности  изолације намотаја и магнетног кола. 
2. Мерење капацитета (C), фактора диелектричних губитака (tgδ) и 

индуктивности намотаја.  
3. Мерење отпорности намотаја у свим позицијама регулатора напона. 
4. Мерење преносног односа у свим позицијама регулатора напона и провера 

спреге. 
5. Испитивање деловања свих заштитних, мерних и сигналних уређаја, Бухолц 

релеја, гасног релеја, контактног термометра, термослике, итд. 
6. Испитивања рада система за хлађење, командовање и сигнализација. 
7. Испитивање рада регулатора напона, командовање и сигнализација. 
8. Провера диелектричне чврстоће уља. 
9. Испитивање физичких, хемијских и електричних карактеристика уља. 
10. Провера исправности уземљења. 
11. Провера рада система за мониторинг. 

За извођење завршних испитивања, треба се придржавати проверених важећих 
стандарда, и то првенствено  IEC стандарда. 

Наручилац и Испоручилац треба да се заједно договоре о детаљима метода 
мерења, условима и извођењу испитивања на терену. Треба договорити програм 
који дефинише редослед испитивања, припрему опреме и коју радну процедуру 
треба следити. 

Након успешног окончања горе наведених испитивања обављених од стране 
Наручиоца и уз присуство Испоручиоца, Наручилац ће издати Уверење о завршним 
испитивањима /пуштању у погон.  

2.2.2.4. Испитивања за коначно преузимање 

Испитивања за коначно преузимање ће се обавити у складу са тачком 2.2.2.3. након 
завршетка пробног рада у трајању од 180 (стоосамдесет) календарских дана од 
пуштања у погон. 

Током овог периода, особље Наручиоца треба да је у потпуности упознато са 
експлоатацијом и одржавањем Трансформатора. 

2.3. Испитивања компоненти Трансформатора 

Испитивања током и након производње треба да се обаве на компонентама 
трансформатора да би се проверила подударност са спецификацијама, коректном 
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израдом и способности компоненти да изведу захтеване операције када је 
Трансформатор у погону. 

Осим уколико није посебно напоменуто, ова испитивања треба урадити у складу са 
важећим стандардима, а потребно је да их одобри Наручилац и по потреби 
присуствује испитивањима. 

2.4. Суд Трансформатора 

2.4.1.1. Типска испитивања 

Уколико сертификат о типским испитивањима не постоји, у том случају типско 
испитивање треба извести на једном од Трансформатора у сврху провере његових 
каркатеристика, на терет Испоручиоца. 

1. Вакуум: 
Трансформаторски суд, комора регулатора напона, проводни изолатори, 
конзерватор и хладњаци треба, када се уље испразни, да се подвргну вакуумским 
испитивањима, на потпуни вакуум.  

2. Притисак: 
a. Трансформаторски суд треба изложити притиску који одговара нормалном 

притиску плус 35 kРа. Након ослобађања вишка притиска, не сме се јавити 
трајни угиб ојачања, нити трајни угиб плоча између ојачања сме да премаши 
вредност која је дефинисана у горњој табели. Ово испитивање се може 
комбиновати са рутинским испитивањем цурења уља. 

 
b. Суд прекидачког дела регулатора напона треба да током 12 сати издржи 

испитивање на надпритисак, односно нормални притисак увећан за 35 kPa. 

2.4.1.2. Рутинско испитивање 

Цурење уља:             

Сви судови и коморе са уљем, као и сви хладњаци, треба да се испитају на 
заптивеност тако што се до врха напуне са уљем чија вискозност није већа од 
вредности дефинисаних у стандарду IEC 60296 за изолациона уља, при температури 
од 15°С и под надпритиском од 35 kРа. Овај притисак треба одржавати у периоду од 
24 сата, током ког не сме доћи до цурења.   

Суд прекидачког дела регулатора напона треба 24 сата да буде изложена 
надпритиску уља од 35 kРа, а у току тог времена не сме да се јави цурење уља.     

2.5. Трансформаторско уље 

Пре пуштања у рад сваког Трансформатора, Наручилац ће испитивањем проверити 
квалитет и карактеристике уља. 

2.6. Опрема за регулацију напона 

Типска и рутинска испитивања треба да се реализују у складу са IEC 60214. 

2.7. Испитивања проводних изолатора 

Није предвиђено да се проводни изолатори засебно испитују током фабричког 
испитивања трансформатора. Испоручилац треба да достави, ради добијања 
одобрења, извештај о испитивању, документацију и податке за све проводне 
изолаторе трансформатора укључујући и резервне проводне изолаторе.  

Извештај о испитивању треба да садржи, најмање, следеће резултате:              

− испитивања подносивим напоном индустријске фреквенције у влажним/сувим 
условима у трајању од 1 min за све типове проводних изолатора; 
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− испитивања ударним напоном (1,2/50 µs) за све типове проводних изолатора. 

Дужину  пузне стазе треба потврдити у фабрици. 

2.8. Диелектрична испитивања у помоћним и управљачким колима 

Сва секундарна кола, укључујући ожичење ормана и свих апарата директно 
повезаних на њих треба да издрже високонапонска испитивања од 2 kV према 
земљи и међусобно. 

17. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Потребно је израдити и доставити са Понудом следећу техничку документацију : 
1. Информативне мерне скице које приказују основне димензије; 

транспортне и димензије при дизању; масу комплетних 
Трансформатора, масу уља, списак основне опреме, итд.  

2. Принципјелну шему система за хлађење. 
3. Опис испитне опреме и метода предложених за извођење 

испитивања.      
4. Прегледни каталози бар по једног од предложених произвођача 

компоненти.  
5. Потврде о контроли квалитета. 

 
Изабрани Испоручилац треба да достави што је могуће пре, а најкасније у року од 60 
(шездесет) дана од дана ступања уговора на снагу детаљан План и програм 
извршења Уговора, који у себи садржи најмање следеће : 

• Детаљне цртеже распореда опреме, које приказују појединости о свој 
пратећој опреми и прибору, укупне димензије; транспортне димензије и 
димензије при подизању, масу комплетног Трансформатора, масу њихових 
компоненти и масу уља, итд, све потребне детаље, детаље о захтеваним 
темељима, итд. који су предмет претходног договора, усаглашавања и 
овере. 

• Шеме, хлађења, регулације, командовања и сигнализације, са свим 
детаљима, које су предмет претходног договора, усаглашавања и овере. 

• Упутства за монтажу, испитивање, рад и одржавање. 
• План и програм фабричких испитивања, Предлог испитног протокола, који 

су предмет претходног договора, усаглашавања и овере. 
• План испоруке. 

Изабрани Испоручилац мора сву документацију, као и све таблице и натписе на 
опреми да испоручи на српском језику. Документација, која је претходно усаглашена 
и оверена, испоручује се у три (3) примерка по сваком Трансформатору у папирном и 
електронском облику.  

18.ПРЕГЛЕДИ 

Наручиоц има право да у току производње Трансформатора, изврши преглед 
(инспекцију) квалитета радова која се обављају у фабрици Испоручиоца. 
Испоручилац се обавезује да за време инспекције омогућити увид у све фазе 
производње Трансформатора. 

Уколико се за време инспекције у фабрици утврди да Трансформатор или било који 
део Трансформатора не одговара уговореним спецификацијама и техничким 
условима, Испоручилац је дужан да изврши потребне замене, прераде и допуне на 
истом, како би се испунили уговорени захтеви. Сва закашњења у односу на 
уговорене рокове која проистекну из инспекцијских прегледа падају на терет 
Испоручиоца.  

15002  ПРЕКИДАЧИ 110 kV DV ПОЉА - ком 2  
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15003  ПРЕКИДАЧИ 110 kV TR ПОЉА - ком 2  
 

1. ОПШТЕ 

Ово су генерални аспекти, који представљају само минималне захтеве у погледу 
квалитета и перформанси опреме која се захтева. 

Други детаљи и специфични подаци су садржани у Табели са техничким подацима 
који представљају део овог Тендера. 

Карактеристике, испитивања и називне вредности опреме треба да минимално 
одговарају последњим издањима релевантних IEC стандарда. 

2. ЗАХТЕВИ   ЗА   ОПРЕМУ 

2.1. Општа конструкција 

Прекидачи треба да су предвиђени за спољашњу монтажу. 

Као изолационо средство и средство за гашење лука треба да користе SF6 гас. 

Прекидачи треба да одговарају стандардима IEC 60273, IEC 60694, IEC 60815, IEC 
62271-100. 

Поред назначене прекидне струје кратког споја, прекидачи треба да су способни за 
укључење и искључење свих струја без стварања штетних пренапона.  

Сви прекидачи морају бити испоручени са одговарајућом носећом хоризонталном и 
вертикалном  конструкцијом која треба да буде понцикована. 

2.2. Погонски механизам 

Погонски механизам треба да је моторноопружни.  

Кућишта погонских механизама морају бити израђена од алуминијума или нерђајућег 
челика. Није предвиђена антикорозивна заштита.  

Погонска опруга треба да има могућност навијања и у отвореном и у затвореном 
положају прекидача. 

У нормалном раду поновно навијање опруга треба да започне одмах и аутоматски по 
окончању операције укључења. 

У току процеса навијања опруге потребно је спречити могућност укључења 
прекидача. 

Потребно је спречити могућност отпуштања опруге пре него што буде у потпуности 
навијена. 

Обезбедити могућност за ручно ослобађање опруге. 

Погонски механизам се може укључити и искључити ручно и електрично. 

Сваки погонски механизам треба да има уређај за ручно навијање опруге, као и 
могућност да се погонске опруге на објекту, по потреби, могу ослободити из 
навијеног стања без тешкоћа. 

Положај погонских опруга треба да приказује механички уређај који показује 
“навијена опруга” када је операција допуштена и “ненавијена опруга” када операцију 
није могуће извршити. 

Мора се обезбедити сигнал 'ненавијена опруга'. У ту сврху се мора обезбедити 
потребна преклопка и реле са временским затезањем. 

За напајање мотора се користи   AC  напон 230 V, 50 Hz 

За напајање командних и сигналних кола се користи једносмерни ( DC ) напон 110 V. 
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Тренутно стање прекидача треба да приказује механички уређај који показује 
“прекидач укључен” када је прекидач у укљученом стању и “прекидач искључен” када 
је прекидач у искљученом стању. 

На дну сваког погонског механизма треба предвидети Cu шину за уземљење 
плаштова бакарних каблова који улазе у погонски орман. За Cu шину треба 
обезбедити спољни прикључак уземљења. 

На дну сваког погонског механизма треба предвидети демонтажну плочу. 

Механичка издржљивост прекидача треба одговарати минималном броју 
операционих циклуса у класи М2. 

2.3. Брзо поновно укључење 

Прекидачи треба да су конструисани за брзо поновно укључење, једнополно или 
трополно, као што је наведено у Техничким листама. 

Брзо поновно укључење се примењује само на прекидаче који се користе за 
далеководна поља. 

Погонски механизам треба да одговара за аутоматско поновно укључење. 

(  циклус 0-0,3 s-CO-3min-CO  ). 

Након губитка напајања електричном енергијом погонски механизам треба да је 
способан да изврши комплетан радни циклус. 

2.4. Управљачка кола 

Прекидач треба да је опремљен са најмање једним калемом за укључење. 
Калем за укључење треба да има уређаје против поновног укључења (антипомпаж). 
Прекидач треба да је опремљен са два електрично независна калема за искључење.  

Калемови за искључење треба да имају могућност постављања кола за контролу 
искључних кругова. 

Предвидети одговарајућа средства којима би се спречило реаговање механизма за 
укључење док су побуђени калемови за искључење и док је операција искључења у 
току. 

Прекидач треба да је конструисан и опремљен најмање са следећим управљачким 
уређајима, који се морају налазити у свим погонски механизмима : 

• Тастере за ручно укључење и искључење, тастер за укључење треба да буде 
црвене боје, а тастер за искључење зелене боје. 

• Управљачку склопку за режим рада локално / неутрално / даљински, са 
могућношћу блокирања у позицији “неутрално”, Када је преклопка у позицији 
неутрално мора постојати одговарајући сигнал. 

• Уређај за ручно хаваријско искључење предвиђен за рад у случају квара 
уређаја за снабдевање електричном енергијом.  

Тај уређај треба јасно означити и заштитити од несавесног рада. 

Управљачка кола треба да су конструисана да раде под следећим условима: 

• Даљински, из контролног центра, 
• Даљински, из управљачке зграде на трафостаници, 
• Аутоматски, преко заштитних релеја, 
• Локално, преко електричних тастера (тастер за укључење црвене боје, а 

тастер за искључење зелене боје ), 
• Локално, преко механичког склопа. 

Сваки пол прекидача који се налази у далеководним пољима мора имати посебан 
погонски механизам, са централизованим контролама. 
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Прекидач мора бити тако конструисан да најмање задовољи следеће захтеве : 

• Кола која се односе на калем за укључење и први калем за искључење морају 
бити раздвојена од кола која се односе на други калем за искључење. То 
значи да се два различита напајања једносмерном струјом могу користити. 

• Предвидети заштитне аутомате за напајање мотора. 
• Предвидети заштитне аутомате за командна и за сигнална кола. 
• Обезбедити довољан број контаката  да се задовоље претходни услови 
• Заштита не сме бити блокирана изборном преклопком у позицијама 

локално/даљински 
• У сваком погонском механизму, као и у централном орману обезбедити 

преклопку локално/неутрално/даљински. 
• Обезбедити ручицу за ручно навијање погонског механизма у сваком 

погонском механизму. 
• Тастере за ручно командовање обезбедити у сваком погонском механизму, 

као и у централном орману. 
• Погонски механизам мора бити у степену заштите од најмање IP54. 
• Одговарајући грејачи, по потреби са термостатима требају бити обезбеђени у 

сваком погонском механизаму и у централном орману. 
• Обезбедити и антиконденз грејаче. 
• Обезбедити заштиту анти-помпаж. 
• Обезбедити одговарајући уређај за детекцију асиметричном рада прекидача. 

2.5. Помоћни контакти 

Произвођач треба да за сваки механизам предвиди довољан број механичких 
помоћних контаката за нормално укључивање и нормално искључивање, са најмање 
20 процената резерве.  

2.6. Показивач положаја 

Треба обезбедити визуелни, механички показивач положаја “искључено / укључено”, 
који је јасно видљив са нивоа земље, без потребе за отварањем било којих врата. 

2.7. Бројач операција 

Сваки погонски механизма треба да има сопствени бројач операција. 

2.8. SF6 

Као изолационо средство и средство за гашење лука треба да користи SF6 гас. 
Сваки пол прекидача или комплетан прекидач, у зависности од контрукције мора да 
поседује минимално : 

• Температурно компензовани SF6 денсиметар. 
• Уређај мора бити тако конструисан да обезбеди видљиво очитавање притиска 

или густине гаса, по полу или за цео прекидач, са земље, без потребе за 
отварањем погонских маханизама или командних ормана. 

• На том уређају мора да буде изведен и да буде видљив сигнал за губитак гаса 
С1 који представља опомену и сигнал за блокаду прекидача у затеченом 
положају С2.  

• Уређај мора уважити специфичност објеката ЕД-е да напајање командних и 
сигналних кругова на трафостаницама је из две независне батерије (коло А и 
коло Б). 

• Уређај мора бити тако конструисан да се преко њега може лако допунити или 
испразнити SF6 гас из прекидача. 

• Уређај мора бити тако конструисан да се лако може проверити његова 
исправност. 
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• Сваки уређај мора имати довољан број помоћних контаката да би се 
задовољили услови за командовање прекидача. 

• Потребно је испоручити довољну количину SF6 гаса за прво пуњење и 
евентуалну допуну гаса. 

2.9. Носећа конструкција прекидача 

Прекидач мора бити испоручен са свом носећом хоризонталном и вертикалном 
конструкцијом неопходном за његову монтажу. Конструкција мора бити поцинкована. 
Коначан облик и димензије конструкције су предмет накнадног договора између 
Испоручиоца и Наручиоца, а све у складу са стандардима Наручиоца. 

2.10. Заштита животне средине 

Конструкција прекидач треба да буде таква да максимално води рачуна о заштити 
животне средине. 

2.11. Изолатори 

Изолатори треба да буду израђени од порцелана у складу са техничким 
спецификацијама. Спој порцелана и прирубнице треба да буде израђен коришћењем 
портланд цемента. Сам спој треба бити обрађен на такав начин да се спречи било 
каква могућност задржавања или продора влаге. 

2.12. Натписна плочица 

Натписна плочица треба да садржи следеће податке написане на српском језику : 
Име произвођача: 
Тип прекидача: 
Тип погонског механизма: 
Називни напон: 
Називни подносиви атмосферски ударни напон: 
Називни подносиви комутациони ударни напон: 
Називна учестаност: 
Називна струја: 
Називно трајање кратког споја: 
Називна моћ прекидања струје кратког споја: 
Називна моћ прекидање струје искључења вода у празном ходу: 
Прелазна отпорност контаката прекидача: 
Средња трајање укључења: 
Називни редослед операција: 
Називни релативни притисак гаса на 20°C: 
Маса SF6 гаса: 
Маса прекидача: 
Година производње: 
Фабрички број N°: 
Фабрички број (бројеви) погонских механизама: 
 

3. ПАКОВАЊЕ, ОТПРЕМА И ТРАНСПОРТ 

Испоручилац треба да припреми, упакује и транспортује опрему до места које 
одреди Наручилац и одговоран је за сва евентуална оштећења која могу настати до 
тренутка пријема опреме од стране Наручиоца. 

Сваки испоручени прекидач мора бити посебно упакован. Није дозвољено паковање 
делова за више прекидача у једном пакету. 

Опрема мора бити упакована и спремна за дуже складиштење. 
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Сви погонски механизми морају бити предвиђени и упаковани тако да се може 
прикључити грејање. У ту сврху предвидети одговарајући кабл са утичницом. 

Потребно је испоручити довољну количину SF6 гаса за прво пуњење и евентуалну 
допуну гаса. 

4. ГАРАНЦИЈЕ ЗА РАДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Гарантни рок за испоручену опрему мора да износи најмање две године од момента 
испоруке. 

5. КОНТРОЛА   И   ИСПИТИВАЊА 

5.1. Опште 

Испитивања треба спровести да би се утврдило да ли материјал и опрема 
одговарају траженим карактеристикама.  

Сва  испитивања која се обављају на материјалу и опреми треба да се обаве у 
складу са IEC стандардима. 

Испитивања не смеју умањити карактеристике и поузданост предмета испитивања 
или му скратити животни век. 

Испитивања рада под високим температурама треба да се спроведу на максималној 
температури околине од ≥ 40ºC. Испоручилац треба да сву опрему која може да 
апсорбује влагу током уградње пре испитивања добро осуши. 

Типска испитивања треба да су спроведена на сваком типу и класи специфициране 
опреме у сврху утврђивања њених карактеристика. 

Копије атеста о типским испитивањима треба доставити уз понуду. 

Рутинска испитивања треба спровести на сваком комаду опреме предвиђене за 
испоруку, а у сврху откривања кварова у материјалу или конструкцији. 

Пријемна испитивања треба спровести на сваком комаду опреме предвиђене за 
испоруку, у лабораторијама произвођача, у присуству два представника Наручиоца, 
пре испоруке. 

Пријемна испитивања треба спровести према програму Рутинских испитивања. 

Уз понуду доставити предлог Испитног протокола. 

5.2. Типска испитивања 

Следећа типска испитивања треба да су спроведена на сваком типу и класи 
специфициране опреме у сврху утврђивања њених карактеристика : 
1. Диелектричка испитивања 

1.1 Испитивања подносивим напоном индустријске фреквенције  
(у сувим и влажним условима) 

1.2 Испитивања подносивим атмосферским ударним напоном 
1.3 Напонска испитивања на склопне ударе 

2. Испитивања у условима вештачког загађења 
3. Испитивања парцијалних пражњења 
4. Испитивање помоћних и управљачких кола 
5. Напонско испитивање на радио сметње ( р.и.в. испитивање ) 
6. Мерење прелазних отпора главног кола 
7. Испитивање пораста температуре 
8. Испитивање краткотрајне подносиве струје и испитивање ударне  
           подносиве струје 
9. Верификација степена заштите 
10. Испитивање заптивености 
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11. Испитивања на електромагнетну компатибилност ( ЕМC испитивања ) 
12. Механичка испитивања при температури амбијента 
13. Статичка испитивања оптерећења прикључака 
14. Испитивања укључења и прекидања струја кратког споја,  
15. Испитивање искључења капацитивне струје. 
16. Испитивање искључења струје мале индуктивности и магнетизације. 
 
Прегледни списак типских испитивања треба доставити уз понуду. 

Атести о типским испитивањима не смеју бити старији од 10 година. 

Копије атеста о типским испитивањима треба доставити уз понуду у писаном облику.  

5.3. Рутинска испитивања 

Следећа рутинска испитивања треба спровести на сваком комаду опреме 
предвиђене за испоруку, а у сврху откривања кварова у материјалу или конструкцији: 

1. Диелектрично испитивање главног кола укључујући мерење парцијалних 
пражњења 

2. Диелектрично испитивање помоћних и управљачких кола 
3. Мерење прелазног отпора главног кола 
4. Провере конструкције и визуелне провере 
5. Провера функционалности и механичка радна испитивања 
6. Испитивање заптивености 
7. Испитивање квалитета гаса 

6. ОБУКА ЗА МОНТАЖУ, ИСПИТИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПЛАН ОБУКЕ  

Испоручилац је обавезан да организује у фабрици произвођача прекидача теоријску 
и практичну обуку и добијање сертификата за следеће  радове особља наручиоца 
за: 

• монтажу прекидача 
• испитивање прекидача пред прво стављање у погон 
• стављање у погон 
• одржавање прекидача 
• испитивање прекидача у погону 

Испоручилац је дужан да уз Понуду достави и план и програм обуке што ће бити 
предмет накнадног договора. 

Обука мора да се води на српском језику и мора бити завршена најмање недељу 
дана пре првог пријема опреме. Пријем прекидача не може бити обављен пре 
извршене обуке. 

Сви трошкови обуке и испитивања падају на терет Испоручиоца опреме. 

7. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Документација достављена заједно уз Понуду треба да садржи најмање : 
1. Прегледан списак типских испитивања која су спроведена, за сваки тип и класу  

специфициране опреме  
2. Копије Атеста о типским испитивањима, која не смеју бити старији од 10 
година. 
3. Уверење о контроли квалитета 
4. Каталоге везане за опрему 
5. Литературу везану за опрему 
6. Цртеже, шеме и слично 
7. Упутства за монтажу, испитивање и одржавање опреме 
8. Предлог испитног протокола 
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9. План и програм обуке 
 
Понуђач који буде изабран мора да достави, након потписивања Уговора, у року од 
30 дана следећу документацију : 

• Детаљан План и програм производње, фабричких испитивања и испоруке. 
• Потребне цртеже, шеме, изглед таблица и натписних плочица, што све 

представља предмет накнадног договора, усаглашавања и овере. 
• Предлог испитног протокола, који  је такође предмет накнадног договора.  

Након успешно обављене обуке и  пријемног испитивања, а пре испоруке, 
Испоручилац опреме је дужан да достави усаглашене и оверене цртеже и шеме, 
таблице, Упутства за монтажу, испитивање и одржавање, као и све испитне 
протоколе, у папирном и електронском облику, у пет комплета. 

Уз сваки прекидач у једном од погонских механизама мора бити испоручена следећа 
документација: 
- цртежи 
- шеме 
- упутство за монтажу испитивање и одржавање 
- испитни протокол са пријемног испитивања 
 
Сва документација, све таблице и натписи на опреми морају бити на српском 
језику. 
 
 

15004  РАСТАВЉАЧИ 110 kV са уземљењем - ком 2 
15005  РАСТАВЉАЧИ 110 kV сабирнички       - ком 6 
 

1. ОПШТЕ 

Ова Спецификација техничких услова и техничких захтева покрива назначене 
карактеристке, конструкцију, захтеве за опрему, контролу и испитивања опреме. 

Ово су генерални аспекти, који представљају само минималне захтеве у погледу 
квалитета и перформанси опреме која се захтева. 

Карактеристике, испитивања и називне вредности опреме треба да минимално 
одговарају последњим издањима  релевантних IEC стандарда. 

2. ЗАХТЕВИ ЗА ОПРЕМУ 

- Општа конструкција 

Растављачи треба да су двостубни са централним прекидањем, за спољашњу 
монтажу. 

Растављачи треба да одговарају захтевима IEC 60129, IEC 60265, IEC 60273, IEC 
60694, IEC 60815, IEC 62271. 

Поред назначених струја, растављачи треба да су способни за прекидање 
капацитивних струја. 

Изолатори морају да буду порцелански, димензија и карактеристика датих у 
техничким спецификацијама. 

- Погонски механизам 

Растављачи треба да имају један или три погонска механизма, у складу са 
техничким спецификацијама. 



 86 од 425 
 

Кућишта погонских механизама морају бити израђена од алуминијума или нерђајућег 
челика. Није предвиђена антикорозивна заштита.  

Сви погонски механизми на растављачима, на главним ножевима, треба да су 
моторног типа, са могућношћу за ручни погон. 

Погонски механизми на ножевима за уземљење, на растављачима са ножевима за 
уземљење, напонског ниво 110 kV, треба да буду ручног типа. 

Уређај за ручни погон, код погонског механизма моторног типа, треба да је смештен 
тако да је лако доступан. 

Напајање електромоторног погона растављача је AC напоном 230 V, 50 Hz 

Заштиту мотора обезбедити коришћењем заштитног аутомата, са сигналним 
контактом. Предвидети сигнализацију испада заштитног аутомата. 

У колико се користи трофазни заштитни аутомат, струјно коло спровести кроз сва три 
контакта. 

Неутрални проводник се не прекида. 

У коло мотора, након заштитног аутомата, поставити контролор присуства напона. 

Спровести сигнализацију присуства напона, односно одсуства напона за напајање 
мотора. Командни напон за електрично командовање растављача условити 
присуством напона за напајање мотора. 

Напон за командовање и сигнализацију је једносмерни DC 110 V. 

Командовање растављачима је двополно, односно у командним колима се обавезно 
прекидају оба поларитета. 

Заштиту командних кола обезбедити коришћењем одговарајућих заштитних 
аутомата. Предвидети сигнализацију испада заштитног аутомата. 

Предвидети изборну преклопку за избор командовања 

 локално/ неутрално (ручно)/ даљински.  

У сваком погонском механизму за командовање предвидети одговарајуће тастере. 
Тастер за укључење мора бити црвене боје. Тастер за искључење мора бити зелене 
боје. 

Потребно је обезбедити двополно командовање растављачем 

Погон сва три пола растављача треба да је спојен да би се осигурао синхронизам 
искључења-укључења. 

Мора постојати могућност механичког блокирања и закључавања растављача у обе 
радне позиције. 

Треба обезбедити  блокаде помоћу резе (шипова) за спречавање електричног 
погона у случају ручног манипулисања, када се ручица за манипулисање ручног 
механизма доведе у радни положај. 

Обезбедити да се ручица за ручни погон не може поставити уколико изборна 
преклопка није у положају неутрално (ручно). 

Када је ручица за ручни погон убачена није могуће електрично командовање 
растављачем без обзира на положај изборне преклопке. 

У сваком погонског механизму потребно је  предвидети грејач против кондензације. 

У сваком погонском механизму потребно је  предвидети додатни грејач са 
термостатом. 
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У сваком погонском механизму предвидети осветљење, са аутоматским прекидачем 
на вратима погонског механизма.  

Напајање грејача , осветљења и утичнице је наизменично, напоном од 230 V, 50 Hz. 

Струјна кола за напајање грејача , осветљења и утичнице су независна од струјних 
кола за напајање мотора. 

Заштиту струјног кола за напајање грејача , осветљења и утичнице обезбедити 
коришћењем аутоматског осигурача, са сигналним контактом. 

У сваком погонском механизму предвидети могућност ручне команде, без обзира на 
тип погонског механизма. 

Ручица за ручно командовање мора се налазити у сваком погонском механизму. 

Прикључак секундарних веза обавезно предвидети преко терминалних прикључака. 

Терминални прикључци треба да буду типа PHOENIX. За наизменична кола треба да 
буду за проводнике од 16 mm², а за остала кола треба да буду за проводнике од 6 
mm². 

У сваком погонском механизми предвидети постављање бакарне шине на дну 
ормана за уземљавање плаштова каблова . 

На дну сваког погонског ормана предвидети демонтажне плоче за постављање 
уводница за каблове. 

Предвидети могућност уземљавања сваког погонског ормана, заједно са шином за 
уземљење, коришћењем бакарног ужета Cu 2x95-120 mm² са спољне стране. 

Степен заштите кућишта треба да је IP 54 

- Управљачка кола 

Растављач треба да је конструисан и опремљен најмање са следећим управљачким 
уређајима, који се морају налазити у свим погонским механизмима : 

• Тастере за ручно укључење и искључење, тастер за укључење треба да буде 
црвене боје, а тастер за искључење зелене боје 

• Управљачку склопку за режим рада локално / неутрално ( ручно) / даљински, 
са могућношћу електричног блокирања у позицији “неутрално”, 

Управљачка кола треба да су тако конструисана да раде под следећим условима: 

• Даљински, из контролног центра 
• Даљински, из управљачке зграде на трафостаници, 
• Локално, преко електричних тастера  
• Локално, преко ручице за ручни погон. 

- Блокаде 

Механичке и електричне блокаде треба да обезбеде избегавање најмање следећих 
стања: 

• Истовремено коришћење контактора за отварање и затварање 
• Коришћење електричног мотора за време ручне операције 
• Електрична операција када је ручица за ручни погон убачена. 
• Укључење главних ножева када су укључени ножеви за уземљење и обрнуто 

- Помоћни контакти 

Произвођач треба да за сваки механизам предвиди довољан број механичких 
помоћних контаката за нормално укључивање и нормално искључивање, са најмање 
20 процената резерве, али не испод броја специфицираног у Техничким листама. 
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Помоћни контакти морају  бити класе 1 и да имаји могућност временског 
подешавања 

- Високонапонски прикључци 

Високонапонски прикључци морају да буду : 
• Хоризонтални или вертикални 
• Равни, 
• За алуминијумски проводник,, 
• Минималне површине од 100 x 100 милиметара за растављаче и растављаче 

са ножевима за уземљење 110 kV.   
• Са најмање četiri рупe, за растављаче и растављаче са ножевима за 

уземљење 110 kV, пречника 14 милиметара, на међусобном растојању од по 
50 милиметара 

- Метална конструкција 

Понуђач је дужан да обезбеди и испоручи одговарајућу носећу хоризонталну 
конструкцију. Носећа хоризонтална конструкција и сви остали припадајући метални 
елементи морају бити поцинковани. 

- Заштита животне средине 

Контрукција растављача треба да буде таква да максимално води рачуна о заштити 
животне средине. 

- Изолатори 

Изолатори треба да буду врхунског квалитета. 

Изолатори треба да буду израђени од порцелана у складу са техничким 
спецификацијама. 

Спој порцелана и прирубнице треба да буде израђен коришћењем портланд 
цемента. 

Сам спој треба бити обрађен на такав начин да се спречи било каква могућност 
задржавања или продора влаге. 

Металне прирубнице треба да буду поцинковане. 

3. ПАКОВАЊЕ,   ОТПРЕМА   И   ТРАНСПОРТ 

Испоручилац треба да припреми, упакује и транспортује опрему до места које 
одреди Наручилац и одговоран је за сва евентуална оштећења која могу настати до 
тренутка пријема опреме од стране Наручиоца. 

Сваки испоручени растављач мора бити посебно упакован. Није дозвољено 
паковање делова за више растављача у једном пакету. 

Опрема мора бити упакована и спремна за дуже складиштење. 

Сви погонски механизми морају бити предвиђени и упаковани тако да се може 
прикључити грејање. У ту сврху предвидети одговарајући кабл са утичницом. 

4. ГАРАНЦИЈЕ   ЗА   РАДНЕ   КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Гарантни рок за испоручену опрему мора да износи најмање две године дана од 
момента испоруке.  

5. КОНТРОЛА   И   ИСПИТИВАЊА 

- Опште 

Испитивања треба спровести да би се утврдило да ли материјал и опрема 
одговарају траженим карактеристикама.  
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Сва  испитивања која се обављају на материјалу и опреми треба да се обаве у 
складу са IEC стандардима. 

Испитивања не смеју умањити карактеристике и поузданост предмета испитивања 
или му скратити животни век. 

Типска испитивања треба да су спроведена на сваком типу и класи специфициране 
опреме у сврху утврђивања њених карактеристика. 

Прегледни списак типских испитивања треба доставити уз понуду. 

Атести о типским испитивањима не смеју бити старији од 10 година. 

Копије атеста о типским испитивањима треба доставити уз понуду. 

Рутинска испитивања треба спровести на сваком комаду опреме предвиђене за 
испоруку, а у сврху откривања кварова у материјалу или конструкцији. 

Пријемна испитивања треба спровести, на сваком од типова растављача, односно 
растављача са ножем за уземљење. Пријемна испитивања треба спровести 
најмање на једном комаду, односно на најмање једној трећини од укупне 
количине опреме предвиђене за испоруку, у лабораторијама произвођача, у 
присуству корисника, пре испоруке. 

Пријемна испитивања треба спровести према програму Рутинских испитивања. 

Уз понуду доставити предлог Испитног протокола. 

- Типска испитивања 

Следећа типска испитивања треба да су спроведена на сваком типу и класи 
специфициране опреме у сврху утврђивања њених карактеристика : 
1. Диелектричка испитивања 

1.1 Испитивања подносивим напоном индустријске фреквенције  
( у сувим и влажним условима ) 

1.2 Испитивања подносивим атмосферским ударним напоном 
2. Испитивања у условима вештачког загађења 
3. Испитивања парцијалних пражњења 
4. Испитивање помоћних и управљачких кола 
5. Напонско испитивање на радио сметње ( р.и.в. испитивање ) 
6. Мерење прелазних отпора главног кола 
7. Испитивање пораста температуре 
8. Испитивање краткотрајне подносиве струје и испитивање ударне подносиве 
струје 
9. Испитивање ради провера перформанси ножева за уземљење 
10. Испитивање радне и механичке издржљивости 
11. Рад у леденим условима 
12. Рад на граничним температурама 
13. Испитивање струја искључења сабирница 
Прегледни списак типских испитивања треба доставити уз понуду. 

Атести о типским испитивањима не смеју бити старији од 10 година. 

Копије атеста о типским испитивањима треба доставити уз понуду. 

- Рутинска испитивања 

Следећа рутинска испитивања треба спровести на сваком комаду опреме 
предвиђене за испоруку, а у сврху откривања кварова у материјалу или конструкцији: 

1. Диелектрично испитивање главног кола 
2. Диелектрично испитивање помоћних и управљачких кола 
3. Мерење прелазног отпора главног кола 
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4. Провере конструкције и визуелне провере 
5. Провера функционалности и механичка радна испитивања 

- Пријемна испитивања 

Пријемна испитивања треба спровести према програму Рутинских испитивања, у 
лабораторијама произвођача, у присуству два представника Наручиоца, пре 
испоруке. 

Пријемна испитивања треба спровести на сваком од типова растављача, односно 
растављача са ножем за уземљење. На најмање по једном комаду, комплетно 
монтираном, односно на најмање једној трећини од укупне количине опреме 
предвиђене за испоруку. 

Укупан број растављача на којима ће се спровести пријемно испитивање, као и план 
и програм испитивања су предмет накнадног договора 

Уз понуду доставити и Предлог испитног протокола. 

6. ОБУКА  ЗА  МОНТАЖУ,  ИСПИТИВАЊЕ  И  ОДРЖАВАЊЕ  

Произвођач растављача је обавезан да организује у фабрици произвођача теоријску 
и практичну обуку и добијање сертификата за следеће  радове особља наручиоца 
за: 

• монтажу растваљача 
• испитивање растављача пред прво стављање у погон 
• стављање у погон 
• одржавање растављача 

Испоручилац је дужан да уз Понуду достави и план и програм обуке што ће бити 
предмет накнадног договора. 
Обука мора да се заврши најкасније недељу дана пре почетка пријемних 
испитивања. 
 

7. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Документација достављена заједно уз Понуду треба да садржи најмање : 
1. Прегледан списак типских испитивања која су спроведена, за сваки тип и класу 

специфициране опреме 
2. Копије Атеста о типским испитивањима, која не смеју бити старији од 10 

година. 
3. Остала уверења ( Уверење о одобрењу типа и сл. ) 
4. Уверење о контроли квалитета 
5. Каталоге везане за опрему 
6. Литературу везану за опрему 
7. Референц листе,  
8. Цртеже, шеме и слично 
9. Упутства за монтажу, испитивање и одржавање опреме 
10. Списак специјалне опреме и алата 
11. Списак препоручених резервних делова 
12. Предлог Испитног протокола 
13. План и програм обуке 

Понуде са недовољно информација и/или са не попуњеним у целости Техничким 
карактеристикама могу бити одбијене. 

Понуђач који буде изабран мора да достави, након потписивања Уговора, у року од 
30 дана следећу документацију : 

• Детаљан План и програм производње, фабричких испитивања  и испоруке. 
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• Потребне цртеже, шеме, изглед таблица и натписних плочица, што све 
представља предмет накнадног договора, усаглашавања и овере. 

• Предлог испитног протокола, који  је такође предмет накнадног договора.  
Након успешно обављеног пријемног испитивања, а пре испоруке, испоручилац 
опреме је дужан да достави усаглашене и оверене цртеже и шеме, таблице, 
Упутства за монтажу, испитивање и одржавање, као и све испитне протоколе, у 
папирном и електронском облику, у пет комплета. 

Уз сваки растављач у једном од погонских механизама мора бити испоручена 
следећа документација: 

- цртежи 
- шеме 
- упутство за монтажу испитивање и одржавање 
- испитни протокол са пријемног испитивања 

 
Сва документација, све таблице и натписи на опреми морају бити на српском 
језику. 
 
15006   СТРУЈНИ ТРАНСФОРМАТОРИ110 kV 2 x 300 A - ком 6 
15007   СТРУЈНИ ТРАНСФОРМАТОРИ110 kV 2 x 200 A - ком 6 
15008   НАПОНСКИ КАПАЦИТИВНИ ТРАНСФ. 110 kV    - ком 2 
15009   НАПОНСКИ ИНДУКТИВНИ    ТРАНСФ. 110 kV    - ком 6 
 

1. ОПШТЕ 

Ова Спецификација покрива назначене карактеристке, конструкцију, захтеве за 
опрему, контролу и испитивања опреме. 

Ово су генерални аспекти, који представљају само минималне захтеве у погледу 
квалитета и перформанси опреме која се захтева. 

Други детаљи и специфични подаци су садржани у Табели са техничким подацима 
која представља саставни део ове  Конкурсне документације. 

Карактеристике, испитивања и називне вредности опреме треба да минимално 
одговарају последњим издањима  релевантних IEC стандарда. 

2. ЗАХТЕВИ ЗА ОПРЕМУ 

2.1. Струјни трансформатори 

2.1.1 Општа конструкција 
Струјни трансформатори треба да буду једнофазни. 
Струјни трансформатори треба да су предвиђени за спољашњу монтажу. 
Струјни трансформатори треба да користе, као изолационо средство, уље-папир. 
SF6 гас није дозвољен. 
Струјни трансформатори треба да имају више језгара, одговарајућих карактеристика. 
Струјни трансформатори треба да буду херметички затворени. 
Струјни трансформатори треба да се налазе у порцеланском кућишту. 
Струјни  трансформатори треба да одговарају захтевима IEC 60044. 
Струјни трансформатори морају бити оверени од стране Дирекције за мере и 
драгоцене метале Републике Србије. Трошкове овере ( жига ) сноси испоручилац. 
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Струјни трансформатори морају бити произведени са могућношћу примарног 
превезивања и примарно превезивање се мора вршити унутар струјног 
трансформатора. 

2.1.2 Опрема 
Потребно да струјни трансформатори буду опремљени најмање са:  

- Експанзионим судом / мембраном.  
Нагласите да ли је мембрана спољна или унутрашња, 
Нагласите да ли ради са надпритиском или са подпритиском, 
Нагласите да ли је пуњена уљем или гасом и којим гасом, 
Мембрана мора бити метална.  

- Уређајем за видљиву констатацију нивоа изолационог медијума 
- Вентилима за испуштање уља и узимање узорака 
- Прикључак за мерење tgδ 
- Нисконапонском прикључном кутијом 
- Адекватним прикључним местом за уземљење 
- Предвидети могућност постављање жига након провере класе тачности 

(могућност пломбирања) 

2.1.3 Високонапонски прикључци 
Високонапонски прикључци морају да буду: 

• Хоризонтални, 
• Равни, 
• За алуминијумски проводник, 
• Минималне површине од 100 x 100 милиметара,  
• Са најмање четири рупе,  пречника 14 милиметара, на међусобном растојању 

од по 50 милиметара 

2.2. Напонски трансформатори 

2.2.1. Општа конструкција 

Напонски трансформатори треба да буду једнофазни. 
Напонски трансформатори треба да су предвиђен за спољашњу монтажу. 
Капацитивни напонски трансформатори треба да користе, као изолационо средство 
уље или импрегнант-мешани диелектрик. 
Индуктивни напонски трансформатори треба да користе, као изолационо средство 
уље-папир. 
SF6 гас није дозвољен. 
Фактор диелектричних губитака за капацитивне делитеље капацитивних напонских 
трансформатора не сме да буде већи од 0,1%. 
Радна индукција међутрансформатора капацитивног напонског трансформатора 
треба да буде ≤ 0,5 Т због ефикаснијег спречавања појаве ферорезонансе. 
Напонски трансформатори морају бити оверени од стране Дирекције за мере и 
драгоцене метале Републике Србије. Трошкове овере ( жига ) сноси испоручилац. 
Капацитивни напонски трансформатори треба да буду предвиђени да се могу 
користити као капацитети у систему ВФ веза. 
Напонски трансформатори треба да буду херметички затворени. 
Напонски трансформатори треба да се налазе у порцеланском кућишту. 
Напонски трансформатори треба да одговарају захтевима IEC 60044. 

2.2.2. Опрема 

Потребно да напонски трансформатори буду опремљени најмање са:  
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- Експанзионим судом / мембраном.  
Нагласите да ли је мембрана спољна или унутрашња, 
Нагласите да ли ради са надпритиском или са подпритиском, 
Нагласите да ли је пуњена уљем или гасом и којим гасом, 
Мембрана мора бити метална 

- Уређајем за видљиву констатацију нивоа изолационог медијума 
- Вентилима за испуштање уља и узимање узорака 
- Прикључак за мерење tgδ 
- Нисконапонском прикључном кутијом 
- Адекватним прикључним местом за уземљење 
- Предвидети могућност постављање жига након провере класе тачности 

(могућност пломбирања) 
- Прикључцима ( изводима ) за контролу система за пригушење 

ферорезонансе, код капацитивних напонских трансформатора 
- Прикључком за VF везу, код капацитивних напонских трансформатора 
- Пожељно је да капацитивни напонски трансформатори буде тако 

конструисан да је могуће мерење појединачних капацитета С1 и С2, без 
отварања напонског трансформатора 

2.2.3. Високонапонски прикључци 

Високонапонски прикључци морају да буду : 

• Вертикални или хоризонтални, 
• Равни, 
• За алуминијумски проводник,, 
• Минималне површине од 100 x 100 милиметара 
• Са најмање четири рупе,  пречника 14 милиметара, на међусобном растојању 

од по 50 милиметара. 

2.3. Дозвољени ниво парцијалних пражњења 

Mерни трансформатори треба да буду тако конструисани и произведени тако да 
немају парцијалних пражњења. Ниво парцијалних пражњења који произвођач 
гарантује мора бити мањи или једнак од максималних дозвољених по IEC стандарду. 
Пожељно је да ниво гарантованих парцијалних пражњења буде што мањи. 

2.4. Спољна изолација 

Спољну изолацију мерних трансформатора чини порцелански изолатор.  

Минимална дозвољена пузна стаза за мерне трансформаторе износи 20 mm/kV, 
односно мерни трансформатори морају да задовоље критеријуме најмање за други 
степен загађености. 

2.5. Заштита животне средине 

Конструкција мерног трансформатора треба да буде таква да максимално води 
рачуна о заштити животне средине. 

2.6. Механичко оптерећење примарних прикључака 

Мерни трансформатори морају да задовоље најмање механичке захтеве које 
одговарају Класи I. 

2.7. Механичка заштита 

Конструкција трансформатора мора да обезбеди херметичко затварање активних 
делова у трансформатору. Секундарна прикључна кутија мора да буде изведена за 
степен механичке заштите IP 54. 
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2.8. Заштита од корозије  

Сви спољашњи метални делови мерног трансформатора подложни корозији морају 
да буду искључиво од алуминијума или нерђајућег челика. Завртњеви и остали 
спојни материјал мора да буде искључиво од нерђајућег челика. 

Није дозвољена употреба материјала за које се предвиђа антикорозивна заштита! 

2.9. Изолатори 

Изолатори треба да буду врхунског квалитета. 

Изолатори треба да буду израђени од порцелана са браон глазуром у складу са 
техничким спецификацијама. 

Спој порцелана и прирубнице треба да буде израђен коришћењем портланд 
цемента. 

Сам спој треба да буде обрађен на такав начин да се спречи било каква могућност 
задржавања или продора влаге, силиконом или на други адекватни начин. 

3. ПАКОВАЊЕ,   ОТПРЕМА   И   ТРАНСПОРТ 

Испоручилац треба да припреми, упакује и транспортује опрему до места које 
одреди Наручилац и одговоран је за сва евентуална оштећења која могу настати до 
тренутка пријема опреме од стране Наручиоца. 

Сваки мерни трансформатор мора бити посебно запакован. 

Уз сваки мерни трансформатор мора бити испоручен и по један примерак испитног 
протокола. 

4. ГАРАНЦИЈЕ   ЗА   РАДНЕ   КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Гарантни рок за испоручену опрему мора да износи најмање две године од момента 
испоруке. 

5. КОНТРОЛА   И   ИСПИТИВАЊА 

5.1 Опште 

Испитивања треба спровести да би се утврдило да ли материјал и опрема 
одговарају траженим карактеристикама.  

Сва испитивања која се обављају на материјалу и опреми треба да се обаве у 
складу са IEC стандардима. 

Испитивања не смеју умањити карактеристике и поузданост предмета испитивања 
или му скратити животни век. 

Испитивања рада под високим температурама треба да се спроведу на максималној 
температури околине од  40ºC. Испоручилац треба да сву опрему која може да 
апсорбује влагу током уградње пре испитивања добро осуши. 

Типска испитивања треба да су спроведена на сваком типу и класи специфициране 
опреме у сврху утврђивања њених карактеристика. 

-Прегледни списак типских атеста са спроведеним испитивањима, примењеним 
стандардом, датумом издавања, бројем документа, акредитованом лабараторијом 
где је изведено испитивање треба доставити у писаној форми уз Понуду. 

-Копије насловних страна типских атеста морају бити достављене у писаној форми 
уз Понуду. 

-Копије резултата испитивања и опис методе наведених типских атеста могу бити 
достављене или у електронској или у писаној форми уз Понуду.  



 95 од 425 
 

Копије типских атеста треба да се односе искључиво на понуђене типове опреме и 
несмеју бити старији од 10 година. 

Рутинска испитивања треба спровести на сваком комаду опреме предвиђене за 
испоруку, а у сврху откривања кварова у материјалу или конструкцији. 

Специјална испитивања су испитивања која нису обухваћена типским и рутинским 
испитивањима, а која треба спровести на по једном узоркованом комаду  од сваког 
типа опреме предвиђене за испоруку, а у сврху откривања кварова у материјалу или 
конструкцији. 

Пријемна испитивања треба спровести на сваком комаду опреме предвиђене за 
испоруку, у лабораторијама произвођача, у присуству два представника 
корисника, пре испоруке. 

Пријемна испитивања треба спровести према програму Рутинских и Специјалних 
испитивања. 

Уз понуду доставити предлог Испитног протокола. 

Сви трошкови: обезбеђења визе, превоза, смештаја, исхране као и трошкови 
испитивања падају на терет испоручиоца опреме. 

5.2 Типска испитивања 

Следећа типска испитивања треба да су спроведена на сваком типу и класи 
специфициране опреме у сврху утврђивања њених карактеристика : 

1. Испитивање издржљивости на кратак спој ( индуктивни напонски 
трансформатори) 
2. Испитивање краткотрајном струјом 
3. Испитивање повишења температуре 
4. Испитивање ударним пренапоном 
5. Испитивање на киши  
6. Одређивање грешака 
7. Испитивање на радио сметње ( р.и.в. испитивање ) 
8. Испитивање отпорности на сеизмичка напрезања и притисак ветра. 
 
-Прегледни списак типских атеста са спроведеним испитивањима, примењеним 
стандардом, датумом издавања, бројем документа, акредитованом лабараторијом 
где је изведено испитивање треба доставити у писаној форми уз Понуду. 
-Копије насловних страна типских атеста морају бити достављене у писаној форми 
уз Понуду. 
-Копије резултата испитивања и опис методе наведених типских атеста могу бити 
достављене или у електронској или у писаној форми уз Понуду.  
Копије типских атеста треба да се односе искључиво на понуђене типове опреме и 
несмеју бити старији од 10 година. 

5.3 Рутинска испитивања 

Следећа рутинска испитивања треба спровести на сваком комаду опреме 
предвиђене за испоруку, а у сврху откривања кварова у материјалу или конструкцији: 
 
 
 
Струјни трансформатори 
 

1. Визуелна провера исправности и комплетности и провера означавања извода 
2. Испитивање подносивим напоном индустријске фреквенције 
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3. Мерење парцијалних пражњења 
4. Мерење капацитета  
5. Мерење угла губитака (tgδ) 
6. Испитивање напоном индустријске учестаности секундарних намотаја 
7. Испитивање међузавојне изолације 
8. Мерење отпорности изолације 
9. Провера фактора сигурности 
10. Провера граничног фактора тачности 
11. Провера класе тачности 

 
Капацитивни напонски трансформатори 
 
На капацитивном делитељу капацитивног напонског трансформатора : 

1. Мерење капацитета 
2. Мерење угла губитака (tgδ ) 
3. Испитивање подносивим напоном индустријске фреквенције 
4. Мерење парцијалних пражњења 
5. Мерење капацитета ( поново ) 
6. Мерење угла губитака (tgδ )( поново ) 
7. Мерење појединачних капацитета С1 и С2 
8. Испитивање напоном индустријске учестаности нисконапонског прикључка  

капацитивног делитеља. 
На електромагнетној јединици капацитивног напонског трансформатора : 

1. Испитивање подносивим напоном индустријске фреквенције 
2. Испитивање подносивим напоном индустријске учестаности нисконапонског 

прикључка 
3. Испитивање подносивим напоном индустријске учестаности секундарних 

намотаја 
На комплетном капацитивном напонском трансформатору : 

1. Визуелна провера исправности и комплетности и провера означавања извода 
2. Испитивање ферорезонансе 
3. Провера класе тачности 

Индуктивни напонски трансформатори 
 

1. Визуелна провера исправности и комплетности и провера означавања извода 
2. Испитивање подносивим напоном индустријске фреквенције 
3. Мерење парцијалних пражњења 
4. Мерење капацитета 
5. Мерење угла губитака (tgδ ) 
6. Мерење угла губитака (tgδ ) са напоном од 2kV 
7. Испитивање напоном индустријске учестаности прикључка за уземљење. 
8. Испитивање напоном индустријске учестаности секундарних намотаја. 
9. Провера класе тачности. 

 
5.4 Пријемна  испитивања  

Пријемна испитивања треба спровести према програму Рутинских, у лабораторијама 
произвођача, у присуству два представника Наручиоца, пре испоруке. 

Уз понуду доставити и Предлог испитног протокола. 

6. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Техничка документација састоји се од:  
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1. Прегледан списак типских испитивања која су спроведена, за сваки тип и 
класу специфициране опреме 

2. Копије Атеста о типским испитивањима, која не смеју бити старији од 10 
година. 

3. Остала уверења, ако постоје  ( Уверење о одобрењу типа и сл. ) 
4. Каталоге везане за опрему 
5. Литературу везану за опрему 
6. Цртеже, шеме и слично 
7. Упутства за монтажу, испитивање и одржавање опреме 
8. Предлог Испитног протокола 

Понуђач који буде изабран мора да достави, након потписивања Уговора, у року од 
30 дана следећу документацију : 

• Детаљан План и програм производње, фабричких испитивања и испоруке. 
• Потребне цртеже, шеме, изглед таблица и натписних плочица, што све 

представља предмет накнадног договора, усаглашавања и овере. 
• Предлог испитног протокола, који  је такође предмет накнадног договора.  

Након успешно обављеног пријемног испитивања, а пре испоруке, испоручилац 
опреме је дужан да достави усаглашене и оверене цртеже и шеме, таблице, 
Упутства за монтажу, испитивање и одржавање, као и све испитне протоколе, у 
папирном и електронском облику, у пет комплета. 

Уз сваки мерни трансформатор мора бити испоручен и по један примерак испитног 
протокола. 

Сва документација, све таблице и натписи на опреми морају бити на српском 
језику. 

 
15010  ОДВОДНИЦИ ПРЕНАПОНА 110 kV - ком 6 
15011  ОДВОДНИЦИ ПРЕНАПОНА   35 kV - ком 6   
15012  ОДВОДНИЦИ ПРЕНАПОНА   10 kV - ком 6  
 

1. ОПШТЕ 

Ова спецификација техничких услова и техничких захтева покрива назначене 
карактеристке, конструкцију, захтеве за опрему, контролу и испитивања опреме. 

Ово су генерални аспекти, који представљају само минималне захтеве у погледу 
квалитета и перформанси опреме која се захтева. 

Други детаљи и специфични подаци су садржани у Техничким листама који 
представљају део овог Тендера. 

Карактеристике, испитивања и називне вредности опреме треба да минимално 
одговарају последњим издањима релевантних IEC стандарда. 

2. ЗАХТЕВИ   ЗА   ОПРЕМУ 

2.1 Општа конструкција 

Одводници пренапона треба да су металоксидни, без искришта и за спољну 
монтажу. 

Конструкција одводника пренапона треба да је у складу са IEC 60099-4 и другим 
релевантним IEC стандардима, уколико није другачије захтевано у овој 
спецификацији.  
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Одводници пренапона треба да буду у херметички затвореном, у порцеланском или 
композитном  кућишту, на изолованом постољу и без бројача прорада одводника.  

2.2 Високонапонски прикључци 

Високонапонски прикључци морају да буду, као што је дефинисано у техничким 
листама : 

• Вертикални, 
• Равни, 
• За алуминијумски проводник 

2.3 Изолационо постоље 

Одводници пренапона треба да поседују одговарајуђе изолационо постоље, које 
представља саставни део испоруке.  

2.4 Уземљење 

Одводници пренапона треба да имају прикључак за уземљење. Прикључак за 
уземљење треба да буде прилагођен за бакарни проводник 2 x 95 до 120 мм2, као 
што је дато у техничким листама (одговарајућа струјна стезаљка са 2 завртња). 

2.5 Изолатори 

Изолатори треба да буду врхунског квалитета. 

Изолатори треба да буду израђени од порцелана или композитни у складу са 
техничким спецификацијама. 

Спој порцелана и прирубнице треба да буде израђен коришћењем портланд 
цемента. 

Сам спој треба бити обрађен на такав начин да се спречи било каква могућност 
задржавања или продора влаге. 

2.6 Заштита животне средине 

Конструкција одводник треба да буде таква да максимално води рачуна о заштити 
животне средине. 

2.7 Натписна плочица 

Натписна плочица треба да садржи следеће податке написане на српском језику : 
Име произвођача: 
Тип одводника: 
Називни напон  
Трајни радни напон 
Називна струја одвођења  
Називна учестаност  
Класа одводника пренапона  
Референтна струја одводника пренапона  
Маса одводника: 
Година производње: 
Фабрички број N°: 

3. ПАКОВАЊЕ,   ОТПРЕМА   И   ТРАНСПОРТ 

Испоручилац треба да припреми, упакује и транспортује опрему до места које 
одреди Наручилац и одговоран је за сва евентуална оштећења која могу настати до 
тренутка пријема опреме од стране Наручиоца. 

Опрема мора бити упакована и спремна за дуже складиштење. 
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4. ГАРАНЦИЈЕ   ЗА   РАДНЕ   КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Гарантни рок за испоручену опрему мора да износи најмање две године од момента 
испоруке. 

5. КОНТРОЛА   И   ИСПИТИВАЊА 

5.1 Опште 

Испитивања треба спровести да би се утврдило да ли материјал и опрема 
одговарају траженим карактеристикама.  

Сва  испитивања која се обављају на материјалу и опреми треба да се обаве у 
складу са IEC стандардима. 

Испитивања не смеју умањити карактеристике и поузданост предмета испитивања 
или му скратити животни век. 

Испитивања рада под високим температурама треба да се спроведу на максималној 
температури околине од  40ºC. Испоручилац треба да сву опрему која може да 
апсорбује влагу током уградње пре испитивања добро осуши. 

Типска испитивања треба да су спроведена на сваком типу и класи специфициране 
опреме у сврху утврђивања њених карактеристика. За кодни број 95021 типска 
испитивања треба урадити на једном члану НЕПТУН склопа одвидника пренапона. 

Прегледни списак типских испитивања треба доставити уз понуду. 

Копије атеста о типским испитивањима треба доставити уз понуду. 

Рутинска испитивања треба спровести на сваком комаду опреме предвиђене за 
испоруку , а у сврху откривања кварова у материјалу или конструкцији. 

Пријемна испитивања треба спровести на сваком комаду опреме предвиђене за 
испоруку, у лабораторијама произвођача, у присуству два представника Наручиоца, 
пре испоруке. 

Сви трошкови: обезбеђења визе, превоза, смештаја, исхране као и трошкови 
испитивања падају на терет испоручиоца опреме. 

Пријемна испитивања треба спровести према програму Рутинских испитивања. 

Уз понуду доставити предлог Испитног протокола 

5.2 Типска испитивања 

Следећа типска испитивања треба да су спроведена на сваком типу и класи 
специфициране опреме коју понуђач нуди у сврху утврђивања њених карактеристика  

1. Диелектричка испитивања 
1.1 Испитивања подносивим напоном индустријске фреквенције ( у сувим и 

влажним условима ) 
1.2 Испитивања подносивим атмосферским ударним напоном 
1.3 Напонска испитивања на склопне ударе 

2. Испитивања преосталих напона 
3. Испитивање подносивом импулсном дуготрајном струјом 
4. Испитивање у радним условима 
5. Испитивање заштите од експлозије 
6. Испитивање у условима вештачког загађења 
7. Мерење парцијалних пражњења 
8. Испитивање заптивености 
Прегледни списак типских испитивања треба доставити уз понуду. 
Копије атеста о типским испитивањима треба доставити уз понуду. 
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5.3 Рутинска испитивања 

Следећа рутинска испитивања треба спровести на сваком комаду опреме 
предвиђене за испоруку, а у сврху откривања кварова у материјалу или конструкцији 
(НЕПТУН сколп одводника пренапона у рутинским испитивањима третирати као 
једну целину). 

1. Мерење референтног напона 
2. Испитивање преосталог напона  
3. Мерење парцијалних пражњења 
4. Провера заптивености одводника пренапона 

Пријемна испитивања треба спровести на сваком комаду опреме предвиђене за 
испоруку, у лабораторијама произвођача (НЕПТУН склоп одводника пренапона у 
пријемним испитивањима третирати као једну целину), у присуству два представника 
Наручиоца, пре испоруке. 

Сви трошкови: обезбеђења визе, превоза, смештаја, исхране као и трошкови 
испитивања падају на терет испоручиоца опреме. 

Пријемна испитивања треба спровести према програму Рутинских испитивања 
односно: 

1. Мерење наизменичног напона на комплетеном одводнику при референтној 
струји 

2. Провера преосталог напона атмосферским струјним импулсом при називној 
струји пражњења 

3. Мерење парцијалних пражњења 
4. Провера заптивености одводника пренапона 
5. Мерење трајне струје одводника у номиналним радним условима 

Уз понуду доставити предлог Испитног протокола 

6. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Документација достављена заједно уз Понуду треба да садржи најмање : 
1. Списак типских испитивања  
2. Копије Атеста о типским испитивањима 
3. Каталоге и литературу везане за опрему  
4. Мерне скице 
5. Упутства за монтажу, испитивање и одржавање опреме 
6. Предлог испитног протокола 

Понуде са недовољно информација и/или са не попуњеним у целости Техничким 
карактеристикама ће бити одбијене. 
Понуђач који буде изабран мора да достави, након потписивања Уговора, у року од 
30 дана следећу документацију : 

• Детаљан План и програм производње, фабричких испитивања и испоруке. 
• Потребне цртеже, изглед таблица и натписних плочица, што све представља 

предмет накнадног договора, усаглашавања и овере. 
• Усаглашен испитни протокол.  

Након успешно обављених пријемних испитивања, а пре испоруке, Испоручилац 
опреме је дужан да достави усаглашене и оверене цртеже и таблице. Упутства за 
монтажу, испитивање и одржавање, као и све испитне протоколе, у папирном и 
електронском облику, у пет комплета. 

Сва документација, све таблице и натписи на опреми морају бити на српском 
језику. 
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15013 КУЋНИ ТРАФО 10/0,4 kV; 160 КVA - ком 2 
 

1. Општа конструкција 

Енергетски трансформатори треба да су уљни, херметички затворени, трофазни за 
спољну уградњу, са регулатором у безнапонском стању,  и да су у складу са 
захтевима IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-4, IEC 60076-5, IEC 
60076-8, IEC 60076-10, IEC 60214, IEC 60076 и другим релевантним IEC 
стандардима, осим уколико није другачије наведено у овим Спецификацијама.     

2. Језгро                 

Конструкција језгра трансформатора треба да буде тростубна (core type). 

Језгро треба да је израђено од висококвалитетног хладноваљаног орјентисног    
трансформаторског лима    

3.        Намотаји                 

Намотаји треба да су израђени од високо проводног електролитичког бакра са 
99,99% чистоће уз примену најквалитетнији изолационих материјала.  

Склопљено језгро и намотаји треба да су осушени у вакууму да би се обезбедило 
коректно уклањање влаге . 

4.    Уземљење неутралне тачке      

Према општој важећој пракси за уземљење 0.4 kV система, неутралне тачка 
трансформатора биће директно спојене са земљом.           

5.    Суд  

Суд кућног трансформатора треба да је израђен од квалитетног челика, херметички 
затворен.  
Суд трансформатора треба да је опремљен вентилом или славином за испуштање 
уља из суда трансформатора и славином за узорковање уља.  

6. Трансформаторско уље                      

Трансформаторско уље треба да је ново , да је минерално  и предвиђено да се 
користи као изолационо и средство за хлађење у херметички затвореним 
трансформаторима. 

Уље не сме да буде корозивно и да не садржи РСВ  што се доказује потврдом 
одговарајућег института.  

7. Систем за хлађење                         

Систем ONAN ће се користити за хлађење трансформатора.  

      8. Регулација напона  

Беснапонска и безнапонска регулациона  преклопке треба да се налазе на 
висконапонској страни. Регулациона преклопка треба да обезбеди промену напона 
±2x2,5%.. 

9. Проводни изолатори                 

Све напонске стране трансформатора треба да су опремљене са глазираним 
порцеланским проводним изолаторима. Проводни изолатори морају бити у стању да 
поднесу сва напонска, термичка и механичка оптерећења као и да им парцијална 
пражњења не прелазе нивое према IEC 60137 и IEC 60270, као што је наведено у 
релевантним Техничким табелама. 
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10.Заштита од корозије и фарбање 

Суд  треба да је топло поцинкован.  

11.ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТИВАЊА  

7.1 Опште          

Испитивања ће се спровести у циљу утврђивања да ли су материјал и опрема у 
складу са специфицираним захтевима.               

Испитивање треба да буде у складу са свим техничким захтевима.            

12.ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Потребно је израдити и доставити са Понудом следећу документацију : 
1. Опште цртеже .               
3. Листа постојећих потврда о типским испитивањима.             
4. Упутство за рад            
5. Упутство за одржавање        
6. Упутство за монтажу 

Сва документација, све таблице и натписи на опреми морају бити на урађени 
на српском језику ћириличним писмом. 
 
 
15014  СТАЦ. АКУМУЛАТОРСКЕ БАТЕРИЈЕ 110 V - ком 2 
 
1. ОПШТЕ  

Ова Спецификација покрива назначене карактеристике, конструкцију, захтеве за 
опрему, контролу и испитивања опреме. 

Други детаљи и специфични подаци су садржани у Табелама са техничким 
подацима које представљају део ове Конкурсне документације. 

Карактеристике, испитивања и називне вредности опреме треба да минимално 
одговарају последњим издањима  релевантних IEC стандарда. 

2. ЗАХТЕВИ ЗА ОПРЕМУ 

Оловне стационарне акумулаторске батерије треба да буду типа ОРzS са плочама 
израђеним од нерециклираног олова, са флексибилним међућелијским везама и 
керамичким експлоатационим чеповима који омогућавају несметани одушак. 

Оловне стационарне акумулаторске батерије треба да испуњавају захтеве  
стандарда: IEC 60896-1, као и других IEC стандарда, осим уколико није другачије 
захтевано у овој спецификацији. 

Предмет набавке су две оловне  стационарне  акумулаторске  батерије 110V, DC и то :      
-главна стационарна оловна батерија капацитета од најмање 300 Ah и                                 
-помоћна  стационарна оловна батерија капацитета од најмање 80 Ah . Исте треба да 
буду без додатне гране и са по  53 батеријске ћелије. 

Батерије морају бити испоручене са одговарајућим монтажно-демонтажним 
антитрусним сталажама (није дозвољена употреба вишеспратних сталажа). Коначан 
облик сталажа мора бити прилагођен димензијама просторије у којој ће батерија 
бити намонтирана. Обавеза Наручиоца је да по добијању посла Испоручиоцу 
достави потребну документацију о  димензијама просторије за батерије на објекту, 
на основу којих ће Испоручилац предложити облик и димензије сталаже, што ће бити 
део накнадног договора и овере од стране Наручиоца. Неопходно је доставити 
атесте за анитрусност и електроизолованост сталажа. 
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Батерије са својим сталажама и међућелијским везама треба да су конструисане 
тако да испуњавају карактеристике дефинисане у овим Захтевима и Техничким 
табелама које су саставни део ове Конкурсне документације. 

3. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ПАКОВАЊА, ОТПРЕМЕ, ТРАНСПОРТА И МОНТАЖЕ 

Сви делови морају бити уредно упаковани за транспорт и то на начин који их штити 
од механичких оштећења и штетних ефеката (вода и климатски услови) као и током 
дужег времена ускладиштења пре монтаже. 

Испоручилац опреме је у обавези да припреми и достави Наручиоцу цртеже и 
комплетна упутства у вези са средствима и методама који се користе при монтажи 
опреме. 

Испоручилац је у обавези да истовари батеријске ћелије и сталажу и изврши њихову 
монтажу у за то предвиђену просторију на објекту Купца укључујући и међусобно 
повезивање батеријских ћелија, као и везивање батерије на постојећи једносмерни 
развод на објекту. 

Испоручилац је одговоран за сва евентуална оштећења на целокупној испорученој 
опреми која могу настати до тренутка коначног пријема опреме од стране Купца. 
Коначним пријемом опреме сматра се успешно обављена капацитивна проба 
десетосатном струјом пражњења  од стране Купца на обекту на коме је батерија 
монтирана. 

4. ПРОВЕРЕ И ИСПИТИВАЊА 

4.1. Опште 

Испитивања је потребно спровести како би се утврдило да ли материјал и опрема 
испуњавају тражене карактеристике. 

Сва испитивања материјала и опреме треба спровести у складу са IEC стандардима, 
осим уколико није другачије усаглашено са Наручиоцем. Уколико нека испитивања 
нису обухваћена или метод испитивања није дефинисан у IEC стандардима, или је 
наведено неколико алтернатива у релевантним IEC стандардима. 

Следећа наведена испитивања не искључују право наручиоца да захтева додатна 
испитивања уколико сматра да су неопходна, а који неће ићи на терет наручиоца. 

Типска испитивања се обављају на сваком типу и класи специфициране опреме у 
циљу утврђивања њених карактеристика.  

Рутинска испитивања се обављају на сваком комаду опреме предвиђене за  
испоруку, а у сврху откривања недостатака у материјалу или конструкцији. Ова 
испитивања не смеју да негативно утичу на карактеристике и поузданост предмета 
испитивања или да скрате његов радни век. 

Фабричка пријемна испитивања се обављају пре отпреме у лабораторијама 
произвођача у скаду са IEC 60896-1 у присуству купца. Испоручилац је у обавези да 
обезбеди превоз и смештај за два представника ЕД-е, који ће присуствовати 
фабричким испитивањима. 

Коначна пријемна испитивања извршитиће представници Купца по допремању 
батерије и монтажи од стране Испоручиоца на предвиђеном објекту Купца. 
Испитивања ће се састојати од капацитивног пражњења батерије десетосатном 
струјом уз мерење напона сваке ћелије, унутрашње проводности сваке ћелије и 
густине електролита сваке ћелије на сваких сат времена током пражњења. Напон на 
свакој од ћелија не сме пасти током процеса пражњења испод најниже дозвољене 
вредности произвођача,односно испод 1,8 V/ћелији. Највећа допустива међусобна 
одступања измерених вредности у сваком сату пражњења између појединачних 
ћелија износе: 0,05V за напон ћелије, 0, 005 g/cm3 за густину електролита и 5ºC за 
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измерену температуру. Ако максимално 5 ћелије по батерији не испуне ове услове 
Испоручилац је у обавези да неисправне ћелије о свом трошку допреми и замени 
новим исправним ћелијама, након чега ће се капацитивна проба поновити. Уколико је 
број неисправних ћелија по батерији већи од претходно наведеног целокупна 
батерија се сматра неисправном. Демонтажа неисправне батерије и допрема и 
монтажа целокупне нове батерије спадају у обавезе Испоручиоца. Нова батерија ће 
се после монтаже од стране Испоручиоца морати капацитивно испитати 
десетосатном струјом по већ описаном поступку.          

5. ГАРАНЦИЈЕ   ЗА   РАДНЕ   КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Гарантни рок не може бити краћи од 36 месеци од дана пријема опреме. 

6. ПРАТЕЋА ОПРЕМА 

Уз сваку испоручену батерију потребно је испоручити пратећу опрему по 
спецификацији и у количинама наведеним Тачки 6 Tабеле са техничким подацима. 

Боометар треба да буде са скалом од најмање 1,100-1,300 g/cm3 и са тачношћу од 
најмање    0, 005 g/cm3.  

Термометар треба да буде са скалом од најмање 0-1000C и са тачношћу oд најмање 
0,50C. 

7. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Документација достављена заједно уз Понуду треба да садржи најмање : 

1. Прегледан списак типских испитивања која су спроведена, за сваки тип 
батерије, антитрусне сталаже, међућелијских веза и остале пратеће опреме. 

2. Копије Атеста о типским испитивањима батеријских ћелија у скаду са IEC 
60896-1 , која не смеју бити старија од 10 година. 

3. Копије Атеста о типским испитивањима антитрусности антитрусне сталаже 
која не смеју бити старији од 10 година. 

4. Копије Атеста о типским испитивањима електроизолованости антитрусне 
сталаже која не смеју бити старији од 10 година. 

5. Каталоге везане за опрему 
6. Прегледне цртеже батерије и антитрусне сталаже на којима су уписане све 

димензије, тежине, компоненте, прикључци 
7. Предлог Испитног протокола фабричких пријемних испитивања 

Након доделе Уговора, сва техничка документација мора бити достављена на 
усаглашавање и оверу, у складу са Уговором. 

Садржај таблица и натписа ће бити  предмет посебног договора. 

Сва документација, све таблице и натписи на опреми морају бити на српском 
језику. 

15015  ИСПРАВЉАЧ  110 V    - ком 2 
Карактеристике исправљача су дате у табелама техничких спецификација 
 
15016  ИНВЕРТОР  110 V     - ком 1 
Карактеристике инвертора су дате у табелама техничких спецификација 
 
 
15017  ПРИГУШНИЦА      - ком 2 
 
Линијска запрека за пренос VF информација по далеководима, високе импедансе 
главног намотаја, за спољњу монтажу. 
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15018  ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА УЗЕМЉЕЊЕ  
     НЕУТРАЛНЕ ТАЧКЕ 35 kV   - ком 2 
 
Неутрална тачка 35 kV уземљена преко нискоомске импендансе са 
ограничавањем струје земљоспоја на 300А 
 
 
15019  ОРМАН РАЗВОДА  
      НАИЗМЕНИЧНОГ НАПОНА   - ком 1 
Карактеристике ормана развода наизменичног напона су дате у табелама 
техничких спецификација 
 
15020  ОРМАН РАЗВОДА  
      ЈЕДНОСМЕРНОГ НАПОНА   - ком 1 
Карактеристике ормана развода једносмерног напона су дате у табелама 
техничких спецификација 
 
 
15021  ОРМАН РАЗВОДА  
      ИНВЕРТОРСКОГ НАПОНА   - ком 1 
 
За сопствену потрошњу трафостанице користе се помоћни наизменични напон 
3х400/230 V; 50 Hz, инверторски наизменични напон 3х400/230 V; 50 Hz  и  
једносмерним напон 110 V. 

Напајање развода сопствене потрошње наизменичног напона је са  2 (два) 
енергетска трансформатора (10/0,4 kV; 160 kVA; Yz5). 

Наизменичним напоном 3х400/230 V; 50 Hz; врши се напајање:  
- уређаја за принудно хлађење енергетских трансформатора 110/35/10 kV, 
- ормана са електромоторним погоном регулационе склопке ЕТ 110/35/10 

kV, 
- исправљача за основну и резервну (backup) акубатерију, 
- свих термичких потрошача, 
- инсталације за напајање вентилације и климатизације, 
- инсталације за прикључак мерних кола за испитивање каблова 

(прикључница предвиђена за номиналну струју 63 А), 
- инсталације за прикључак машине за филтрирање уља (преко посебних 

прикључних кутија са стезаљкама за снагу 100 kVA), 
- инсталације пумпи за избацивање воде и хидрофорског постројења,  
- осветљења просторија и круга ТС, 
- свих прикључница 230 и 400 V (монофазне и трофазне ) и сл. 

Инверторским наизменичним напоном 3х400/201 V; 50 Hz; врши се напајање:  
- ормана са уређајима за СДУ, 
- комуникациони уређаји, 
- рачунар са станичном SCADA-ом и њему припадајућа опрема (штампач, 
модем и сл.) 
- уређаји противпровалне и противпожарне заштите 

 - инсталација за прикључак испитних уређаја снаге мање од 2000 VA. 
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Напајање развода сопствене потрошње једносмерног напона (сигурносно напајање) 
предвидети преко исправљача и стационарне акумулаторске батерије међусобно 
повезаних у ткз. “puffer” споју. Формирају се засебне инсталације за основне и резервне 
струјне кругове. Опрему сигурносног напајања сачињавају: 

a) Основна стационарна акумулаторска батерија за напон 110 V =, која се 

напаја преко регулисаног исправљача са којим је у непрекидној вези. 

Капацитет аку-батерије одредити према снази опреме коју напаја, и 

могућности 6-то часовног напајања истих (али не мањег од 220 Аh).  

b) Аутоматски регулисани трофазни исправљач – пуњач за основну 

акумулаторску батерију, ради паралелно, стално са акумулаторском 

батеријом, тако да се аку-батерија стално одржава у напуњеном 

стању. 

c) Резервна (backup) стационарна акумулаторска батерија за напон 110 V 

=, која се напаја преко регулисаног исправљача са којим је у непрекидној 

вези. Капацитет аку-батерије одредити према снази опреме коју 

напаја, и могућности 6-то часовног напајања истих (али не мањег од 80 

Аh) 

d) Аутоматски регулисани трофазни исправљач – пуњач за резервну 

акумулаторску батерију, ради паралелно, стално са акумулаторском 

батеријом, тако да се аку-батерија стално одржава у напуњеном стању 

e) Једносмерним напоном 110 V из струјних кругова који припадају систему 

основне акумулаторске батерије и исправљача, врши се напајање: 

- електромоторног погона прекидача 35 kV и 10 kV, 
- електромоторног погона прекидача и растављача у 110 kV постројењу, 
- микропроцесорских заштитно-управљачких уређаја у 35 kV и 10 kV, као и 

заштитно-управљачких уређаја који припадају основном пакету заштиту у 
110 kV пољима, 

- командно-сигналних струјних кругова у 35 kV и 10 kV постројењу, као и 
командно-сигналних струјних кругова који припадају основном пакету 
заштита у 110 kV постројењу (1. калем за искључење и калем за укључење), 

- DC/DC претварачи, 
- нужног светла и 
- осталих уређаја који захтевају напајање једносмерним напоном.   

f) Једносмерним напоном 110 V из струјних кругова који припадају систему 

резервне (backup) акумулаторске батерије и исправљача, врши се напајање: 

- микропроцесорских заштитно-управљачких уређаја који припадају 
резервном пакету релејне заштите у 110 kV пољима, 

- командно-сигналних струјних кругова који припадају резервном пакету 
заштита у 110 kV постројењу (2. калем за искључење), 

- остали уређаји који захтевају редундантно напајање једносмерним напоном 
(RTU, и сл.) 

g) Остали једносмерни напони у ТС добијају се помоћу DC/DC претварача. 
h) Управљање и надзор развода  110 V DC, врши се преко микропроцесорске 

управљачке јединице која се преко оптичког кабла прикључује на станични 
рачунар, и која мора да ради независно од рада система управљања и 
система комуникације. 

 
15022  ОРМАНИ У ПОЉУ        - ком 4 
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У далеководним, трансформаторским пољима као и секцијама сабирница 
предвиђени су разводни ормани на које ће бити прикључени каблови који долазе 
са апарата у пољу као и каблови за везу са мерном и релејном опремом 
смештеном у командној згради. 

 
 
15023  РОНТ                - ком 2 
Карактеристике РОНТ-а су дате у табелама техничких спецификација 
 
15024  ОРМАН ЗАШТИТЕ 110 kV 
      ДВ ПОЉА      - ком 2 
Карактеристике ормана заштите 110 kV ДВ поља  
су дате у табелама техничких спецификација 
 
 
15025  ОРМАН ЗАШТИТЕ 110 kV 
      ТР ПОЉА       - ком 2 
Карактеристике ормана заштите 110 kV ТР поља  
су дате у табелама техничких спецификација 
 
 
 
15026  ОРМАН СТАНИЧНОГ  
     РАЧУНАРА     - ком 1 
Карактеристике ормана станичног рачунара  
су дате у табелама техничких спецификација 
 
 
15027  ОРМАН ОБРАЧУНСКОГ  
     МЕРЕЊА      - ком 1 

-  Обрачунско мерење преузете електричне енергије и снаге врши се у 
трансформаторским пољима 110 kV путем микропроцесорских уређаја који 
обезбеђују: 
-    мерење активне у класи 0,2 и реактивне енергије у класи 2 
-    15-то минутно мерење активне и реактивне снаге 
-  Микропроцесорски уређаји за мерење активне и реактивне енергије и активне и 
реактивне снаге морају поседовати импулсне излазе, који ће прослеђивати 
импулсе у ЈСЗУ.  

Важна напомена : орман обрачунског мерења треба понудити уз предходну 
консултацију и сагласност ЕМС-а ( служба за мерења ). Из тог разлога ће мо 
уважити све евентуалне измене у техничкој спецификацији ( табела 15027 ) уз 
адекватно образложење. 
 
Управљање и заштита 
 
Систем управљања и заштите заснива се на савременом концепту дистрибуираног 
микропроцесорског система управљања и заштите који се одликује великом 
поузданошћу, смањеним захтевима одржавања, смањеним димензијама и 
смештајним захтевима и великом флексибилношћу у погледу будућих проширења и 
реконструкција. Истовремено, овај систем омогућава свеобухватан даљински надзор 
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и управљање са издвојених даљинских контролних центара, што омогућава 
смањење или укидање потребе за сталном посадом у ТС . Класични систем 
електричних блокадних услова манипулисањем расклопном опремом је унапређен и 
додатно потврђен и софтверским блокадама које су интегрисане у 
микропроцесорским управљачким јединицама. Имплементација микропроцесорских 
управљачких јединица омогућава упрошћавање блокадних услова и проширење 
истих са оквира поља и на суседне системе. Блокаде на нивоу ВН поља ће бити 
реализоване класично и софтверски, а између поља софтверски. 

Заштита 110 kV вода 
Основни део заштите чини главна мултифункционална заштитна јединица, везана на 
прво заштитно језгро струјног трансформатора. Поред главне заштитне јединице за 
заштиту биће имплементирана и резервна заштита која укључује прекострујну и 
усмерену земљоспојну заштиту. Детаљна спецификација заштитних функција ће 
бити договорена са оператерима преносне мреже (ЕМС) у току наредних фаза 
реализације пројекта. 

Овде су наведене само неопходне функције које се у договору између ЕМС-а и 
Инвеститора могу мењати: 

- дистантну заштиту (DZ, ANSI 211): трофазну, минимално тростепену, са 
полигоналним карактеристикама, предвиђену за 1A, 100V, 50 Hz, са бар три 
временско-дистантна степена, са побудом на подимпедантном принципу, са 
дистантном карактеристиком прилагођеном за водове 110 kV, са опсегом 
подешавања (0,1 до 50) Ω по фази (сведено на секундар), и са могућношћу 
реализације аутоматског једнополног и трополног поновног укључења 
прекидача. 

- функцију за једнополно и трополно Аутоматско Поновно Укључење прекидача 
на ДВ (АПУ, 79). 

- функцију заштите од укључења ДВ на квар 
- функцију блокаде ДЗ при испаду аутомата за заштиту напонских кола (MCB) 
- функцију заштита од отказивања рада прекидача (50BF) 
- функцију заштите од трајне несиметрије струја (46) 
- додатну усмерену хомополарну заштиту са зависним и/или независним 

карактеристикама (67N) 
- функцију заштите од трајне несиметрије напона - само где постоје 

капацитивни мерни редуктори (59) 
- функцију заштите од несиметрије полова прекидача базирану на 
сигнализацији положаја 
- функцију заштите од преоптерећења - по потреби (49) 
- допунска прекострујна заштита (ако постоји, 51, 51N), је у функцији само у 

случају испада аутомата за заштиту напонских кола (MCB). 
- функцију преноса сигнала даљинског искључења (обавезно за кратке ДВ) 
- функцију Хронолошке Регистрације Догађаја (ХРД) 
- функцију снимања поремећаја (осцилопертурбограф) 
- функцију локатора кварова на ДВ (обавезно за дуге ДВ) 
- локалну комуникациону функцију. 

Пожељно је да садржи и: 
- додатну вишестепену прекострујну заштиту (фазну и земљоспојну: 51, 51N) са 

зависним и/или независним карактеристикама и могућношћу логичког 
програмирања рада, реализовану у облику физички независног уређаја. Услов 
за рад ове заштите је: испад аутомата напонских кола (MCB), сигнал квара 
дистантне заштите или после дужег временског затезања од појаве квара 

- функцију детекције промене смера струје 
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- функцију за детекцију несиметрија (струја и напона) односно прекида фазног 
проводника 

Препоручује се (иако је то могуће) да се главна заштита поља не комбинује 
(интегрише) са управљачком јединицом поља. Овакав став се не односи и на 
резервну заштиту поља. 

Поред главне и резервне заштите у орману заштите и управљања предвиђа се 
релејна комбинација за заштиту од асиметрије полова прекидача базирана на 
положају сигналних контаката појединих полова прекидача (не уграђује се ако у 
погонском механизму прекидача постоји релејна комбинација која покрива ову 
функцију). 

У орманима се предвиђају посебне испитне утичнице за тестирање заштита у 
погону, сет брзих релеја за искључење и посебних релеја за контролу искључних 
кругова (за сваки калем за искључење појединачно). Обзиром да се планира 110кВ 
напајање из постојећих ТС, биће неопходна реконструкција система заштите на 
крајевима водова у складу са одговарајућим захетвима ЕМС. 

Заштита трансформатора 110/35/10 kV, 31,5 /31,5/10,5 MVA 

Основни део заштите чини главна мултифункционална заштитна јединица, везана на 
прва заштитна језгра струјних трансформатора на примару и секундарима, као и 
заштитно језгро струјног трансформатора у неутралној тачки трансформатора на 
110kV страни. Главна заштитна јединица укључује диференцијалну заштиту са 
уграђеним додатним заштитним функцијама. 

Поред главне биће имплементирана и резервна заштита.  

Главну заштиту чини уређај са уграђеним следећим функцијама: 

- трофазна диференцијална за унутрашње кварове (87Т) 
- ограничена земљоспојна заштита (87N), (РЕФ) 
- трофазна прекострујна заштита са подесивим временским затезањем (50/51) 
- краткоспојна заштита са подесивим временским затезањем(50/51) 
- заштита од преоптерећења (49) 
- заштита од несиметричног оптерећења (46) 
- заштита од отказа прекидача (50BF) 
- земљоспојна заштита (50N/51N) 
- функција хронолошке регистрације догађаја (event recorder) 
- функција снимања поремећаја у мрежи (disturbance recorder) 
- функција самонадзора (self supervision) 
- мониторинг улазних мерних величина на сопственом дисплеју 
- интерна сигнализација деловања заштите 
- могућност сетовања радних и функционалних параметара преко тастатуре са 

самог релеа (HMI/MMI) и екстерно путем рачунара 
- заштита отпорника у звездишту трансформатора на 10 kV страни једнофазна 

временски затегнута земљоспојна заштита 

У орманима се предвиђају посебне испитне утичнице за тестирање заштита у 
погону, сет брзих релеја за искључење, и посебних релеја за контролу искључних 
кругова. Такође предвиђа се аутономна независна прекострујна заштита која треба 
имати могућност напајања са система  једносмерног напона као и напајања из 
независног извора. 

Такође предвиђају се следеће основне заштите енергетског трансформатора: 
- Термослика 
- Бухолц реле трансформатора 
- Бухолц реле за заштиту регулационих склопки 
- Реле надпритиска уља 
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- Контактни термометар 

Енергетски трансформатор такође садржи уређај за мониторинг уљних гасова и 
влаге који шаље аларме у заштитну јединицу у случају поремећаја, односно 
прекорачења нивоа истих. 

Управљање у постројењу 110 kV 

Управљање постројењем 110kV врши се са: 

• Локалног Управљачког Ормарића на ГИС-у у оквиру кога је предвиђен сет 
тастера (mimic diagram) за управљање расклопном опремом. 

• Са BCU у орману за заштиту и управљање, који се налазе у просторији за 
заштиту и управљање (слепа шема на BCU уређају). 

• Станичног рачунара- операторског радног места 

Нису предвиђени класични инструменти за мерење већ се оно очитава са дисплеја 
(струје, напони, снага). Преклопка локално/даљински се налази у локалном 
управљачком орману поља. Када је преклопка у положају локално могуће је 
командовање из ормана, а онемогућено је командовање са операторског радног 
места. Када је преклопка у положају даљински командовање је дозвољено са 
операторског радног места или из Центра даљинског управљања. 

Регулација напона 

У оквиру ормана заштите и управљања трансформаторских поља 110 kV, предвиђају 
се уређаји за аутматску регулацију напона енергетског трансформатора. 
Информације о положају регулационе преклопке енергетског трансформатора до 
уређаја послати или преко излазног сигнала претварача 4-20mA, или помоћу „BCD“ 
кода применом диодне кодне матрице унутар ормана регулације на енергетском 
трансформатору.  

Заштита постројења 35 и 10 kV 

35 и10 kV изводна поља 

Уграђује се главна мултифункционална заштитно управљачка јединица у оквиру које 
су обједињене функције заштите и управљања (енглески „Bay Control and Protection 
Unit“ у даљем тексту „BCPU“). Основна заштита укључује прекострујну земљоспојну 
заштиту за уграђеним додатним заштитним функцијама. 

10 kV изводи за кућне трансформаторе 

Заштита кућног трансформатора на страни 10kV је идентична као за 10 kV изводне 
ћелије. Заштита нисконапонске 400/230 V, 50 Hz стране је укључена у оквиру 
нисконапонске разводне табле сопствене потрошње ТС. 

Заштита сабирница 35 и 10 кV 

Заштита главних сабирница 35 (10) кV, извода 35 (10) кV и спојне ћелије 35 (10) кV 
предвидети у складу са важећим техничким препорукама ЕД Србије. Ова заштита 
интегрисана је са припадајућом управљачком функцијом у јединствени заштитно-
управљачки уређај.  

Заштита од отказа прекидача 

Такође заштита од отказа прекидача изводних ћелија изазваће реаговање прекидача 
у одговарајућем пољу енергетског трансформатора и спојном пољу. 

Управљање у постројењу 35 и 10 кV 



 111 од 425 
 

Локално управљање постројењем 35 и 10 кV се врши са ћелија. Уређај за 
управљање и заштиту садржи: 

• слепу шему на дисплеју са означеним елементима ћелије , 
• функцијске тастере за командовање прекидачем, 
• функцијске тастере који имају функцију преклопке локално-даљински 
• Позиција 1: локално - командовање дозвољено са ћелије 
• Позиција 2: даљински - командовање дозвољено са станичног рачунара и из 

Центра даљинског управљања. 
Ови уређаји за заштиту и управљање имају следеће особине: 

• стална самодијагностика и интерно тестирање свих функција, (тестирање 
открива хардверске и софтверске кварове), 

• једноставно приступање уређају од стране корисника и могућност прикључења 
преносног ПЦ-а (ради подешавања параметара и прегледа интерних 
података), 

• лако и једноставно тестирање свих функција са аутоматским кратким 
спајањем струјних кругова и блокирањем кола за искључење; испитна 
утичница омогућава давање пробних струја, напона и екстерних сигнала. 

Систем микропроцесорског управљања и надзора 

Даљинска SCADA (Даљинско управљање) 

Уређаји даљинске SCADA-е треба да омогуће, поред локалног управљања и 
надзора објекта, и надзор из даљинских центара ЕМС-а. У ту сврху треба омогућити 
пренос информација из објекта (аналогне и дигиталне величине), као и размену 
осталих информација. 

У оквиру ТС  предвиђа се уградња модерног система заштите и управљања 
(Substation Control and Monitoring System - SCMS) који ће омогућити поред локалног 
управљања и надзора и двосмерну размену података са надређеним дипечерским 
центром. Овај систем базира се на модерној микропроцесорској опреми и омогућиће 
размену следећих података : 

• КОМАНДЕ (U/I, R/L импулси) 
• ИНДИКАЦИЈЕ (положајна сигнализација, односно увид у уклопна стања) 
• АЛАРМИ (сигнализација, деловања апарата и уређаја)  
• МЕРЕЊА (подаци о P,Q,U,F и енергији) 
• Размену осталих података (порука, извештаја, листе догађаја и сл.) 

С обзиром да ће се размена података обављати преко рачунарске комуникације код 
којих, уз околност да ће се користити оптички системи преноса, брзина преноса није 
критична то и пренос горњег сета података неће представљати било какво 
ограничење у погледу времена освежавања и времена кашњења. 

За комуникацију са NDC ЕМС-а користиће се комуникациони протокол IEC 60870-5-
101 или други по захтеву ЕМС-а. 

Надзор над сопственом потрошњом 

За развод сопствене потрошње (и једносмерни и наизменични део) је предвиђена 
посебна микропроцесорска управљачка јединица и уређај за сигнализацију. Они 
обезбеђују: пренос мерења струје и напона, стање расклопне опреме 0,4кV, 
сигнализацију испада аутомата у једносмерном и наизменичном разводу и др. 

 

15301 ТРАФО ЋЕЛИЈА 35 Kv   - ком 2 
15302 ВОДНА ЋЕЛИЈА 35 Kv   - ком 8 
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15303 СПОЈНА СА ДОДАТКОМ  
    СПОЈНЕ ЋЕЛИЈЕ 35 Kv   - ком 1 
15101 ТРАФО ЋЕЛИЈА 10 Kv   - ком 2 
15102 ВОДНА ЋЕЛИЈА 10 Kv   - ком 12 
15104 СПОЈНА СА ДОДАТКОМ  
    СПОЈНЕ ЋЕЛИЈЕ 10 Kv   - ком 1 
 
 
Карактеристике разводног постројења 35 и 10 кV 
 
 
Постројење је за унутрашњу монтажу. Ћелије су распоређене у низу, фабрички 
израђене као слободностојеће, ваздухом изоловане, металом оклопљене и 
преграђене, за једноструки систем сабирница изведених бакарним шинама, са 
уграђеним извлачивим вакуумским прекидачем и индикаторима присуства напона. 
Ћелије су металом преграђене и састоје се од независних одељака за смештај 
расклопне опреме, сабирница, кабловских конектора и НН опреме. Прекидачки део 
се налази у предњем делу ћелије, сабирнички део у задњем горњем делу ћелије. У 
доњем делу ћелије налазе се кабловске завршнице, струјни и/или напонски мерни 
трансформатори одговарајућег преносног односа. Све ћелије су са потребним 
механичким и електричним блокадама за спречавање погрешне манипулације 
расклопном опремом. 
У нисконапонском делу  ћелије ће бити смештена опрема за управљање, заштиту, 
сигнализацију и мерење са мултифункционалним уређајем који на принципу 
“дистрибутивно оријентисаног система” обједињује све назначене функције са 
могућношћу даљинског управљања и преноса информација (IEC 61850). Сви 
помоћни напони за напајање погона мотора, калемова за укључење и искључење, 
микропроцесорске заштите у трафостаници су 110V DC. 

Веза секундара (35 кV ) и терцијера (10 кV) трансформатора снаге са одговарајућим 
трафо ћелијама ће бити остварена кабловима ( број, тип и пресек ће бити одређен 
Главним пројектом ). 

Постројење 35 кV се састоји од 1+1 трафо ћелије, 4+4 водне ћелије и спојне ћелије 
са додатком спојне у средини. Све 35 кV ћелије су у низу који је постављен са једне 
стране погонске просторије. Постројење 10 кV се састоји од 1+1 трафо ћелије, 6+6 
водних ћелија, спојне ћелије са додатком спојне (1+1 у средини) , 1+1 мерна ћелија 
као и 1 + 1 ћелија са кућним трансформатором ( које су смештене на почетку и на 
крају низа). Све 10 кV ћелије су у низу који је постављен са друге стране погонске 
просторије. 
Орјентациона расположива дужина за постављање постројења  35 кV ( укупно 12 
ћелија ) са једне стране као и постројења 10 кV ( укупно 20 ћелија ) са друге стране 
погонске просторије је 18 ( ± 0,5 ) метара 
 
35kV ћелије су за степен изолације Si 36 (LI 170, AC 70). Цела конструкција ћелије је 
димензионисана за минималне струје сабирница од 1600А. 
 
10kV ћелије су за степен изолације Si 12 (LI 75  AC 28). Цела конструкција ћелије је 
димензионисана за минималне струје сабирница 1600А. 
 
Постројење 35 kV и 10kV испоручује се комплетно префабриковано и мора 
поседовати извештај о типском испитивању од акредитоване лабораторије у складу 
са стандардом 62271-200 или еквивалентним и то:  
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• partition class  PM  
• IAC категорија  A FL R 
• LSC категорија  2B. 

 
15103 ЋЕЛИЈА КУЋНОГ ТРАНСФОРМАТОРА 
     СА МЕРНОМ 10/0,4 кV   - ком 2 
 
Ћелије кућног трансформатора 10/0,4 кV са мерном су слободно стојеће типа  " metal 
- clad "  са опремом која је специфицирана у табеларном делу ( прилог ). У ћелијама 
су уграђени и мерни трансформатори са припадајућом опремом. Сами кућни 
трансформатори 10/0,4 кV, сваки снаге од по 160 KVA са припадајућом примарном и 
секундарном опремом могу бити уграђени и у посебне ћелије, које могу бити и 
радионичке израде. Ове ћелије представљају саставни део 10 кV постројења .  

 
 
 
Напомена : Уместо позиција 15103 ( ћелија кућног трансформатора са мерном - 
ком 2)  опционо је могуће понудити укупно 6 ћелијa и то : две ћелије са 
функцијом " кућни трафо ", две ћелије са функцијом " мерна " и две 
приграђене ћелије где ће физички бити смештен кућни трансформатор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог 3 
 

ОПШТА НАПОМЕНА 
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Понуде са недовољно информација и/или са непопуњеним у целости 
Техничким карактеристикама ће бити одбијене. 

 
3.ТАБЕЛЕ СА ТЕХНИЧКИМ 

КАРАКТЕРИСТИКАМА НУЂЕНЕ ОПРЕМЕ 
 

  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   Уписати   

1.2. Тип ком 

Тронамотајни 
трансформатор,  

уљни, са 
коришћењем 
терцијера за 

напајање купаца,  
са регулацијом 

напона под 
оптерећењем, за 
спољну монтажу, 

 ком 2   

1.3. Ознака модела  Уписати   

1.4. Земља порекла  Уписати   

1.5. Стандарди  

IEC 60044 
IEC 60076 
IEC 60137 
IEC 60214 
IEC 60354 
IEC 60529 
IEC 60815 
IEC 60947 

NEMA TR-1 
SRPS N.H1.011-020 
SRPS N.H1.041-045 
SRPS N.H1.050-052 

ДА 

1.6. Контрола квалитета  ISO 9001 ДА 

1.7. Класа термичке изолације  A   

2 Називни   подаци   и   карактеристике  

2.1. Називна снага:  
- примара / секундара/терцијера 

 
MVA 

 
31,5 / 31,5/10,5 

ДА 

2.2. Хлађење - ONAN / ONAF ДА 

2.3. 

Називни напон намотаја:  
- VN намотај  
- SN намотај  
- NN- намотај  

 
kV 
kV 
kV 

 
110 

36,75 
10,5 

ДА 

2.4. 

Регулатор напона:  

- тип регулације напона 
- опсег регулације 

- корак регулације 

 

% 

% 

 

 

под оптерећењем 

± 11 

1.5 

ДА 

2.5. Аутоматска регулација напона   Да ДА 
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  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
2.6. Фреквенција Hz 50 ДА 

2.7. Спрега трофазних намотаја (група вектора 
IEC 60076)  YNyn0d5  ДА 

2.8. Изолација звездишта   пуна ДА 

3 ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 

3.1. 
Напон кратког споја,( прерачуната на 
референтну температуре од 75 0C,  при 
називној фреквенци и при називној снази) 

% уписати 
  

3.1.1. ВН-СН на бази називне снаге 31,5МVА и са 
регулатором напона  у средњем положају % 14±10% 

  

3.1.2. ВН-НН на бази називне снаге x МVА и са 
регулатором напона у средњем положају % Уписати 

  

3.2. 

Нулта импеданса, у средњем положају 
регулатора напона:  
- ВН/СН: 
- ВН/НН 
 

 
 

% 
% 
 

 
 

Уписати 
Уписати 

   

3.3. 
 

Толеранција која се примењује за 
импедансу кратког споја у % од 
гарантованих вредности при крајњим 
положајима регулатора напона 

% ± 1/7 

  

3.4. Способност трансформатора да поднесе 
спољне кратке спојеве:   

  

3.4.1. Трајање кратког споја  sec 2   

3.4.2. 
Подносивост симетричних и асиметричних 
снага кратког споја током датог периода: 

 

MVA 
 

≥5000  

3.5. Гарантовани губици    

3.5.1. 

Губици у празном ходу 
- при називном напону и називној 
фреквенцији    
- при 110% називног напона и при називној 
фреквенцији 

 

kW  
 

kW 

 

Уписати 

Уписати 
  

3.5.4. 

Губици при оптерећењу прерачунати на 
75ºС, при називном напону и називној 
фреквенци, у средњем положају регулатора 
напона: 

kW Уписати 

  

3.6. 
Оптерећење помоћне опреме (вентилатора, 
пумпи, грејача, итд) (Вредност која се 
оцењује): 

kW Уписати 
  

3.7. Нивои изолације:     

 - Високонапонска страна (ВН)    LI 550 AC 230   

 - Средњенапонска страна (СН):  LI 170 AC 70   

 - Звездиште:  LI 170 AC 75   

 -     Нисконапонска страна (НН):   LI 125 AC 50   

3.8. Највиши напон опреме (ефективна 
вредност):   

  

 ВН kV 123  ДА 
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  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

 СН  kV 36,75  ДА 

 Звездиште kV 38  ДА 

 НН  kV 10,5  ДА 

3.10. Коефицијенти корисног дејства    

3.10.1. При cosφ=1.00 и са :     

 - 25% оптерећења од називне вредности  Уписати   

 - 50% оптерећења од називне вредности  Уписати   

 - 75% оптерећења од називне вредности  Уписати   

 - 100% оптерећења од називне вредности  Уписати   

3.10.2. При cosφ=0.8 (индуктивно) и са :     

 - 25% оптерећења од називне вредности  Уписати   

 - 50% оптерећења од називне вредности  Уписати   

 - 75% оптерећења од називне вредности  Уписати   

 - 100% оптерећења од називне вредности  Уписати   

3.11. 
Пад напона на прикључцима намотаја на 
секундару при називној температури и на 
средњој позицији регулатора напона: 

  
  

 cosφ=1.00  Уписати   
 cosφ=0.95 индуктивно  Уписати   
 cosφ=0.90 индуктивно  Уписати   
 cosφ=0.80 индуктивно  Уписати   

3.12. Струја празног хода при називној 
учестаности биће:     

 За 0.90 Un  Уписати   
 За 1.00 Un  Уписати   
 За 1.05 Un  Уписати   

3.13. 

Граничне вредности надтемпературе, при 
називној снази, при укљученом комплетном 
хлађењу и у најнижем положају регулатора 
напона: 

- уља у горњем делу Трансформатора 
- намотаја 
- најтоплије тачке 

 

 

ºC 
ºC 
ºC 

 
 

≤ 60 
≤ 65 
≤ 78   

3.14. 

У ванредним случајевима дозвољено је: 
- стално преоптерећење на највишој 
температури намотаја која премашује за 5 
0C гарантовану граничну вредност 
- стално повећање напона када  
температура уља у горњем делу за  5ºC 
премашује гарантовану граничну вредност 
при називној снази (у % од називног напона) 

MVA 
% 

 
 

У складу са  

IEC 60076-7 
 
 

 
3.15. Гарантована вредност преоптерећења у % 

од називне снаге:    
 Нормална предвиђена преоптерећења која    



 117 од 425 
 

  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

се могу јавити једном дневно (у % од 
називне снаге) у оквиру граничне вредности 
пораста температуре намотаја од 75°C 

 У трајању од 15 минута 
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати  

 

У трајању од 20 минута 
   - пуна називна снага 
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати  

 

У трајању од 120 минута  
   - пуна називна снага 

    - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати  

 

Изненадна пролазна преоптерећења (у % 
од називне снаге) са граничном  
температуром намотаја од 85 ºC  

  
 

 

У трајању од 15 минута 
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати  

 

У трајању од 20 минута 
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати  

 

У трајању од 120 минута  
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати  

3.16. Гарантоване вредности оптерећења, при 
температури амбијента од 40 ºC  при којима 
неће доћи до прекорачења граничних 
вредности за температуре уља и намотаја: 

- са свим укљученим хладним групама 
(без резервне) 

- са једном хладном групом ван погона 
- са две хладне групе ван погона 

                 

 
 
 
 
 

Уписати 

Уписати 
Уписати  

4 УЉЕ    
 - произвођач 

- тип 
- стандард 
- минимална тачка паљења  
- вискозитет на 20 ºC 
- максимална диелектрична чврстоћа 

- корозивност 

 
 
 

ºC 
mm²/s 
kV/cm 

 
 

Уписати   
 

IEC 60296 
Уписати 
Уписати 
Уписати 

 
Није корозивно  

5 ПРОВОДНИ ИЗОЛАТОРИ    
5.1. ВН проводни изолатори    

 - број  3 да 
 - класа kV 123 да 
 - произвођач  Уписати   
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  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
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MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

 - тип  Уписати   
 - називна струја A ≥ 800  
 - називна струја кратког споја (2 sec) kA rms Уписати   
 - називни подносиви атмосфе. ударни нап kV peak Уписати   
 - називни подносиви склопни. ударни нап kV peak Уписати   
 - називни подносиви напон индуст. фрек kV rms Уписати   
 Конектори    
 - облик mm Уписати   
 - дужина mm Уписати   
 - одговарајући за  Al проводник  
 - минимална пузна стаза (25 mm/кV) mm Уписати   
 - монтирани изолатор подноси пун вакуум   ДА  

5.2. Проводни изолатор у звездишту     
 - број  1 да 
 - класа kV Уписати   
 - произвођач  Уписати   
 - тип  Уписати   
 - називна струја A Уписати   
 - називна струја кратког споја (2 sec) kA rms Уписати   
 - називни подносиви атмосфе. ударни нап. kV peak Уписати   
 називни подносиви склопни. ударни нап. kV peak Уписати   
 називни подносиви напон индуст. фрек. kV rms Уписати   
 Конектори    
 - облик mm Уписати   
 - дужина mm Уписати   
 - одговарајући за  Al проводник да 
 - минимална пузна стаза (25 mm/кV) mm Уписати   
 - монтирани изолатор подноси пун вакуум   ДА да 

5.3. СН проводни изолатори    
 - број  3 да 
 - класа kV 36,75 да 
 - произвођач  Уписати   
 - тип  Уписати   
 - називна струја A ≥ 600  
 - називна струја кратког споја (2 sec) kA rms Уписати   
 - називни подносиви атмосфе. ударни нап. kV peak Уписати   
 називни подносиви склопни. ударни нап. kV peak Уписати   
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  Опрема   

Ен.трансф.    
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р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

 називни подносиви напон индуст. фрек. kV rms Уписати   
 конектори  Уписати   
 

- облик 
mm 

 
Уписати  

 
 

- дужина 
mm 

 
Уписати  

 
 - одговарајући за  Al проводник да 
 - минимална пузна стаза (25 mm/кV) mm Уписати   
 - монтирани изолатор подноси пун вакуум   ДА да 

5.4. НН проводни изолатори    
 - број  3 да 
 - класа kV Уписати   
 - произвођач  Уписати   
 - тип  Уписати   

 - називна струја A ≥ 600   

 - називна струја кратког споја (2 sec) kA rms Уписати   

 - називни подносиви атмосфе. ударни нап. kV peak Уписати    

 називни подносиви склопни. ударни нап. kV peak Уписати    

 називни подносиви напон индуст. фрек. kV rms Уписати    

 конектори     

 - облик mm Уписати    

 - дужина mm Уписати    

 - подешен за Сu проводник  Al проводник  да 

 - минимална пузна стаза (25 mm/kV) mm Уписати    

 - монтирани изолатор подноси пун вакуум   ДА  ДА 

6 КОНСТРУКТИВНИ ПОДАЦИ    

6.1. Максимална густина флукса у стубовима 
при:  
- називном напону  
- 105% од називног напона 

 
 

T 
T 

 
 

Уписати 
Уписати   

6.2. Максимална густина флукса у јармовима 
при:  
- називном напону  
- 105% од називног напона 

 
 

T 
T 

 
 

Уписати 
Уписати   

6.3. Максимална густина струје у намотајима при 
називној снази и у средњем положају 
регулатора напона: 
- ВН намотај  
- СН намотај  
- НН 

 
 

A/mm² 
A/mm² 
A/mm² 

 
 

Уписати 
Уписати 
Уписати 

  
6.4. Отпорност намотаја на 75ºС и у средњем 

положају регулатора напона: 
- ВН намотај  

 
 

Ω  

 
Уписати 
Уписати   
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- СН намотај  
- НН-стабилизациони намотај 

Ω  
Ω  

Уписати 

6.5. Конструктивни подаци везани за језгра:  
- начин стезања стубова : 
- начин стезања јармова : 
- материјал стезача : 
- број стубова : 
- врста челика за језгро  
- специфични губитак у челику језгра при 
индукцији од 1,7 Т : 

 
 
 
 
 
 

W/kg 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати 

5 

Уписати  

Уписати 
< 1.11   

6.6. Тип намотаја     
 Намотај ВН  Cu - "Interleaved"   
 Намотај СН 

 
Cu – преплетени, 

диск, запечен у 
епоксиду   

 НН - стабилизациони намотај  Cu – преплетени, 
запечен у епоксиду  

6.7. Ниво буке (према NEMA TR-1), при напону 
од 105% од називне вредности напона, при 
максималној снази и при укљученом 
комплетном расхладном систему 

dB Уписати 

 
6.8. Ниво радио сметњи при 0,5 МHz, као према 

IEC 60694 µV 2500 max 
 

7 Тежина   и   димензије    

7.1. Укупна тежина Трансформатора, спремног 
за погон kg Уписати 

  
7.2. Тежина:  

- склоп језгра и намотаја 
- укупна маса без уља  
- суд и помоћни прибор  
- маса уља у суду 
- маса уља у хладњацима 
- укупна маса уља 
- укупна маса 

 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати 
Уписати 
Уписати 
Уписати 
Уписати   

7.3. Максимална тежина при отпреми (најтежи 
део) kg Уписати 

  
7.4. Висина од темеља до:  

- највише тачке ВН проводног изолатора  
- највише тачке суда  
- највише тачке конзерваторског суда  
- највише тачке куке за подизање ради 
скидања језгра и намотаја 

 
mm 
mm 
mm 

 
mm 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати 

 
Уписати   

7.5. Спољне димензије:  
- дужина ( са експанзионим судом ) 
- ширина 

 
mm 
mm 

 
Уписати 
Уписати   

7.6. Информативне мерне скице   Доставити уз понуду   
7.7. Максималне димензије суда при отпреми:  

- спољна висина  
- спољна ширина  
- спољна дужина 

 
mm 
mm 
mm 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати   

7.8. Скица транспортног профила   Доставити уз понуду   
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8 Регулатор напона    
8.1. Произвођач  Уписати    
8.2. Тип  Уписати    
8.3. Називни напон kV 123  да 
8.4. Називна струја A ≥1200  
8.5. Број корака  23  да 
8.6. Регулациони намотаји  у звездишту  да 
8.7. Подносивост на кратки спој kA rms Уписати  
8.8. BIL ка земљи кроз регулациони намотај kVpeak Уписати  
8.9. Подносиви напон индустријске фреквенције 

(1 минут) кроз регулациони намотај kV rms Уписати 
 

8.10. 
Индикација положаја регулатора напона  Дигитална кодна 

матрица  
8.11. Гасни реле са једним контактом „normal-

open“ ком. 1  да 
8.12. Сопствено напајање  3x400/230V, 50Hz  да 

9 ПОМОЋНО НАПАЈАЊЕ     

9.1. мотори  3x400V/50Hz  да 

9.2. грејачи  230V/50Hz  да 

9.3. командни напон  230V/50Hz  да 

10 
 

СТ у проводном изолатору 
звездишта: 

 За REF заштиту, 

1500/1 A, 5P30, 10 
VA   

11 Струјни трансформатор за заштиту 
казана тип уписати 

 

12 Распоред     

 Проводни изолатори примарних намотаја  Подужна оса  

 Проводни изолатори секундарних намотаја   Подужна оса 
(супротно од ВН)  

 Суд конзерватора  У договору са купцем  

 Регулатор напона  У договору са купцем  

 Управљачки ормар  У договору са купцем  

 Хладњаци  У договору са купцем  

 Блок шема повезивања   Доставити уз понуду  

13 ГРУПЕ ЗА ХЛАЂЕЊЕ     

 Број група за хлађење (укупно) br. Мин 4  

 Број група за хлађење (за називну снагу) br. Уписати   

 Број резервних група за хлађење група за 
хлађење  br. Уписати  

 

 Број вентилатора у групи за хлађење br. Уписати   

 Број резервних вентилатора br. Уписати  
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 Снага потрошње сваке групе за хлађење kW Уписати  

 Комплетан хладњак подносиви пун вакуум  mbar ДА  

14 Дехидратор    

 Тип дехидратора   Уписати  

 Средство за дехидрацију  Уписати  

 Тежина средства за дехидрацију kg Уписати  

15 суд   Трансформатора    

 Врста конструкције  Са поклопцем   

 Суд трансформатора изолован од изолован 
од точкова ( казанска заштита )   

 

 

Дебљина суда трафоа:  
- страница 
- доњи део 
- гроњи део 

 
mm 
mm 
mm 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати  

 Материјал суда Трансформатора  Уписати  

 

Точкови :  
- број точкова  
- растојање у попречном смеру између два 
пара точкова (међуосовинско растојање): 
- растојање између точкова у пару: 
- растојање између точкова у подужном 
смеру:  
Ова растојања одговарају растојању од 
унутрашњих ивица вучних шина, или 
железничких стаза 

 
 
 

mm 
mm 

 
mm 

 

 
два пара 

 
2400 
1435 

 
1435 

 
 

 Антикорозиона заштита суда  ДА ДА 

 Подносиви вакуум комплетног суда са 
хладњаком mbar ДА ДА 

 Подносиви надпритисак комплетног 
Трансформатора bar ДА ДА 

16 Конзерватор    

 Тип   Са мембраном ДА 

 Број комора  ком. 2 ДА 

 Укупна запремина конзерватора m³ Уписати  

 

Минимална запремина конзерватора између 
највишег и најнижег нивоа као проценат 
укупног хладног уља на 00С запремине 
аутотрансфоматора 

% Уписати 

 

 Повећање притиска унутар суда због 
ширења уља  Уписати 

 

 

Пројектни параметри мембране: 
   - максимално напрезање мембране при 
највишем радном притиску 
   - конструкциони детаљи о мембрани 
   - тип материјала мембране 

 

 
 

Уписати 
Уписати 
Уписати  

 Антикорозиона заштита конзерватора  Уписати  
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  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

 Показивачи нивоа уља са сигналом 
минималном нивоа уља ком. 2 ДА 

17 УСЛОВИ РАДА    

 Надморска висина m ≤1000  

 Максимална температуре амбијента ºC + 40 ДА 
 Просечна дневна температура ºC + 30 ДА 
 Просечна годишња температура ºC + 20 ДА 
 Минимална температуре амбијента ºC - 25 ДА 

18 ЛИСТА   ПРОИЗВОЂАЧА   
КОМПОНЕНТИ  Доставити уз понуду 

 

19 
Изјава (или испитни лист) о 
испитивању издржљивости на 
кратак спој (уколико постоји) 

 Доставити уз понуду 

 
4 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

4.1. Прегледан списак типских испитивања. за 
сваки тип и класу специфициране опреме   укључени у понуду 

  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

4.4. Описни каталози   укључени у понуду   

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.8. Списак специјалне опреме и алата   укључени у понуду   

4.9. Списак препоручених резервних делова   укључени у понуду   

4.10. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  
5 ОБУКА  

5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15002   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   уписати    

1.2. Тип   уписати    

1.3. Назив модела   уписати    

1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-100. 
IEC 60273. 
IEC 60694. 
IEC 60815 

ДА 
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  Кодни број   15002   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Гарантовано 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001 ДА 

1.7. Медијум за изолацију и гашење лука   SF6 ДА 

1.8. Тип прекидача  за спољашњу 
монтажу ДА 

1.9. Конструкција  једно прекидно 
место ДА 

1.10. Погонски механизам   моторноопружни ДА 

1.11. Број полова ком. 3 ДА 

1.12. Број механизама по прекидачу ком. 3 ДА 

1.13. Услови рада  у складу са IEC 
60694 Нормал ДА 

1.14. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C +40   

1.15. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C -25   

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       
2.1. Назначени напон kV (r.м.s) 110 ДА 

2.2. Називни напон Un kV (r.м.s) 123 ДА 

2.3. Уземљење система   
директно уземљено 

звездиште   

2.4. 
Називни подносиви атмосферски ударни 
напон       

  - заједничка вредност kV (врх) 550  да 

  - дуж изолационог растојања kV (врх) 630  да 

2.5. Називна струја Ir А ≥ 2000   

2.6. 
Називна моћ прекидања струје кратког 
споја  kА (r.м.s) ≥ 40   

2.7. Једносмерна компонента струје прекидања % ≥ 40 
 

2.8. 
Називна максимална подносива струја Ip 
(једнака моћи укључења струје кратког 

споја) 
kА ≥100  

2.9. Стандардна вредност транзијентног 
повратног напона (Т100) kV 183  

2.10. Називни редослед операција  О-0.3s-CO-3min-CO  

2.11. Називно трајање кратког споја s ≥ 1   

2.12. Називна прекидна моћ при опозицији фаза kА уписати    

2.13. Аутоматско поновно укључење   1p+3p   

2.14. 
Укупно време прекидања (од побуде 

калема за искључење до коначног гашења 
лука, позиција 3.7..135 по IEC 62271-100) 

ms ≤ 60  

2.15. Време коначног гашења лука позиција 
(3.7..134 по IEC 62271-100) ms 15±5  

2.16. Трајање отварања (од започињања 
искључења до раздвајања контаката) ms уписати  

 - без струје ms уписати  

 - са 100% називном струјом 
прекидања ms уписати  

2.17. Трајање кретања главних контаката 
прелидача код операције отварања ms уписати  
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  Кодни број   15002   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Гарантовано 

2.18. 
Максимални временски интервал између 

отварања прве и последње фазе 
трофазног прекидача 

ms ≤3  

2.19. 
Време потребно за укључење (од 
побуђивања калема до додира контаката)       

  - без струје ms уписати    
  - 100% струја укључења ms уписати    

2.20. 

Максимални временски интервал између 
затварања прве и последње фазе 
трофазног прекидача ms 3   

2.25. Минимално време безструјне паузе ms уписати    

2.26. Класа прекидача према поновним 
паљењима лука 

класа C2 да 

2.21. Број операција без потребе за одржавањем    

 - CО без оптерећења  ≥ 10000  

 - CО при називној струји  ≥ 2500  

 
- CО при називној струји  
  прекидања   ≥ 15   

2.22. 
Механичку издржљивост-фрекфентност 
механичких операција класа М2   

2.23. Називни радни притисак прекидача Mpa уписати    

2.24. Укупна маса SF6 гаса у прекидачу  kg уписати    

2.25. 
Називно механичко оптерећење на 
прикључцима прекидача       

 - статичка лонгитудинална 
хоризонтална сила FthA 

N ≥ 1250  

 - статичка трансверзална 
хоризонтална сила FthB N ≥ 750  

 - статичка вертикална сила Ftv N ≥ 1000  

 - динамичка лонгитудинална 
хоризонтална сила Fwh N уписати  

 - динамичка трансверзална 
хоризонтална сила N уписати  

3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА       
3.1. Прекидач       

3.1.1. Материјал за изолатор   порцелан   

3.1.2. Минимална пузна стаза ка земљи mm Мин. ≥ 2460  

3.1.3. Високонапонски прикључци  по полу ком 2 да 

  - облик   раван да 

  - димензије минимално mm x mm 100 x 100   

  - број рупа   4  да 

  - димензије рупа mm Ǿ 14   

  - растојање између рупа mm 50   

 - материјал одговарајући за …  одговара Al 
прикључку 

да 

3.1.4. Прикључак уземљивача       

  - материјал одговарајући за …   Cu   

  - облик уземљивача   уже 2xCu 95/120mm²   

3.1.5. Тежина и димензије       

3.1.5.1 - висина металне потпоре стуба mm уписати    

 3.1.5.2 - укупна висина mm уписати    
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  Кодни број   15002   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Гарантовано 

 3.1.5.3 - тежина пола kg уписати    

 3.1.5.4 - тежина погонског механизма kg уписати    

 3.1.5.5 
- укупна тежина  
(са конструкцијом) kg уписати    

3.1.6. Минимално растојање       
  - између плова mm 2000    

  - ка земљи mm уписати    

3.2. Погонски механизам       

3.2.1. Тип   моторноопружни  да 

3.2.2. Напон напајања мотора V АC 230, 50  да 

3.2.3. Називна снага мотора W уписати     

3.2.4. Командни напон V  DC 110  да 

3.2.5. Број калемова за укључење ком 1  да 

3.2.6. Називна снага калемова W уписати     

3.2.7. Број калемова за искључење ком 2  да 

3.2.8. Називна снага калемова W уписати     

3.2.9. Грејач   да  да 

3.2.10. Напон напајања грејача V . Hz 230,  50  да 

3.2.11. Укупна снага грејача W уписати     

3.2.12. 
Минимални број расположивих контаката 
(NО/NC/V)   7N0+7NC+1V   

3.2.13. Класа помоћнох контаката класа класа 1  да 

3.2.14. 
Допуштено одступање напона напајања 
(Ua)       

   - минимум a.c. напон % oд Ua ≥85   
   - максимум а.c. напон % oд Ua ≤110   
   - минимум d.c. напон % oд Ua ≥85   
   - максимум d.c. напон % oд Ua ≤110   
   - d.c. напонски рипл (таласање) % oд Ua ≤5   

3.2.15. 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију   IP54  да 

3.2.16 
Cu шина за уземљење са спољним 
прикључком  да  да 

3.2.17 Материјал погонског механизма  
Al или нерђајући 

челик  да 

3.2.18 
Демонтажна плоча на дну погонског 
механизма  да  да 

3.2.19 Ручица за ручно навијање опруге  да  да 

3.3 Прибор у механичком кућишту мотора       

3.3.1. Бројач операција   дa  да 

3.3.2. Локално ручно управљање   дa  да 

3.3.3. Места за потребе испитивања   дa  да 
3.3.4. Грејач. 230V 50Hz   дa  да 

3.3.5. 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију   IP54  да 

3.4 
Прибор у централном управљачком 
панелу       

3.4.1. Реле против вишеструког затварања   да  да 

3.4.2. 
Преклопка за локално/даљинско 
управљање   да  да 

3.4.3. Тастери за локални рад   да  да 

3.4.4. 
Реле за детекцију минималног притиска 
гаса. Аларм и блокаду рада прекидача   да  да 

3.4.5. Извод за сервис ( утичница ) 230V  50Hz  да   да 

3.4.6. Прекидач за светло  да  да 

3.4.7. Осветљење 230V 50Hz  да  да 

3.4.8. Грејач 230V 50Hz  да  да 
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  Кодни број   15002   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Гарантовано 
3.4.9 Антиконденз грајач  да  да 

3.4.10. Заштитни аутомат за утичницу  да  да 

3.4.11. Заштитни аутомат за светло   да  да 
3.4.12. Заштитни аутомат за грејач  да  да 

3.4.13. 
Заштитни аутомат за мотор прекидача      
(за све погонске механизме)  да  да 

3.4.14. Временски реле за фазно неслагање   да  да 

3.4.15. Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију 

 IP54 да 

3.4.16. 

Комплет каблова са конекторима за 
међусобно повезивање погонских 

механизама и централног командног 
ормана прекидача 

 да да 

3.4.17. Поцинкована хоризонтална и вертикална 
носећа конструкција прекидача  да да 

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА      

4.1. Прегледан списак типских испитивања. За 
сваки тип и класу специфициране опреме   укључени у понуду 

 

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

 

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду  

4.4. Описни каталози   укључени у понуду 
  

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.7. Списак специјалне опреме и алата   укључени у понуду   

4.8. Списак препоручених резервних делова   укључени у понуду 
  

4.9. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15003   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   уписати    

1.2. Тип   уписати    

1.3. Назив модела   уписати    

1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард   

IEC 62271-100. 
IEC 60273. 
IEC 60694. 
IEC 60815  да 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001  да 
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  Кодни број   15003   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1.7. Медијум за изолацију и гашење лука   SF6  да 

1.8. Тип прекидача   
за спољашњу 

монтажу  да 

1.9. Конструкција   
једно прекидно 

место  да 

1.10. Погонски механизам   моторноопружни  да 

1.11. Број полова ком. 3  да 

1.12. Број механизама по прекидачу ком. 1  да 

1.13. Услови рада   
у складу са IEC 
60694 Нормал  да 

1.14. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C +40  да 

1.15. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C -25  да 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       
2.1. Назначени напон kV (r.м.s) 110  да 

2.2. Називни напон Un kV (r.м.s) 123  да 

2.3. Уземљење система   
директно уземљено 

звездиште  да 

2.4. 
Називни подносиви атмосферски ударни 
напон       

  - заједничка вредност kV (врх) 550  да 

  - дуж изолационог растојања kV (врх) 630  да 

2.5. Називна струја Ir А ≥ 1250    

2.6. 
Називна моћ прекидања струје кратког 
споја Isc  kА (r.м.s) ≥ 40   

2.7. Једносмерна компонента струје 
прекидања % ≥ 30  

2.8. 

Називна максимална подносива струја Ip 
(једнака моћи укључења струје кратког 
споја)  кА ≥100   

2.9. Називни редослед операција   О-0.3s-CO-3min-CO   

2.10. Називно трајање кратког споја s ≥ 1   

2.11. Аутоматско поновно укључење   -   

2.12. 

Укупно време прекидања (од побуде 
калема за искључење до коначног 
гашења лука, позиција  по IEC 62271-100) ms ≤ 60   

2.13. 
Време коначног гашења лука позиција(  
по IEC 62271-100) ms 15±5   

2.14. 
Трајање отварања (од започињања 
искључења до раздвајања контаката)       

  - без струје ms уписати    

  
- са 100% називном струјом  
  прекидања ms уписати    

2.15. 
Трајање кретања главних контаката 
прелидача код операције отварања ms уписати  

2.16. 

Максимални временски интервал између 
отварања прве и последње фазе 
трофазног прекидача ms ≤3   

2.17. 
Време потребно за укључење (од 
побуђивања калема до додира контаката)       

  - без струје ms уписати     
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  Кодни број   15003   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

  - 100% струја укључења ms уписати     

2.18. 
Максимални временски интервал између 

затварања прве и последње фазе 
трофазног прекидача 

ms ≤3  

2.19. Минимално време безструјне паузе ms уписати  

2.20. Класа прекидача према поновним 
паљењима лука класа C2 да 

2.21. 
Број операција без потребе за 
одржавањем       

 - CО без оптерећења   ≥ 10000   

 - CО при називној струји   ≥ 2500   

 
- CО при називној струји  
  прекидања   ≥ 15   

2.22. 
Механичку издржљивост-фрекфентност 
механичких операција класа М2  да 

2.23. Називни радни притисак прекидача Mpa уписати     

2.25. Укупна маса SF6 гаса у прекидачу                      kg уписати     

2.26. 
Називно механичко оптерећење на 
прикључцима прекидача 

  
  

 
- статичка лонгитудинална  
  хоризонтална сила FthA 

N ≥ 1250 
  

 
- статичка трансверзална  
  хоризонтална сила FthB 

N ≥ 750 
  

 - статичка вертикална сила Ftv N ≥ 1000   

 
- динамичка лонгитудинална  
  хоризонтална сила Fwh 

N уписати 
  

 
- динамичка трансверзална  
  хоризонтална сила 

N уписати 
  

3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА       
3.1. Прекидач       

3.1.1. Материјал за изолатор   порцелан   

3.1.2. Минимална пузна стаза ка земљи mm Мин. ≥ 2460   

3.1.3. Високонапонски прикључци по полу ком 2  да 

  - облик   раван   

  - димензије минимално mm x mm 100 x 100   

  - број рупа   4   

  - димензије рупа mm Ǿ 14   

  - растојање између рупа mm 50   

 - материјал одговарајући за ...  одговара Al 
прикључку  

3.1.4. Прикључак уземљивача       

  - материјал одговарајући за ...   Cu   

  - облик уземљивача   уже 2xCu 95/120mm²   

3.1.5. Тежина и димензије       

 - висина металне потпоре стуба mm уписати     

 - укупна висина mm уписати     

 - тежина пола kg уписати     

 - тежина погонског механизма kg уписати     

 
- укупна тежина  
(са конструкцијом) kg уписати     

3.1.6. Минимално растојање       
  - између плова mm ≥2000    
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  Кодни број   15003   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

  - ка земљи mm уписати     

3.2. Погонски механизам       

3.2.1. Тип   моторноопружни   

3.2.2. Напон напајања мотора V АC 230 , 50   

3.2.3. Називна снага мотора W уписати     

3.2.4. Командни напон V DC 110   

3.2.5. Број калемова за укључење ком 1 да  

3.2.6. Називна снага калемова W уписати     

3.2.7. Број калемова за искључење ком 2 да  

3.2.8. Називна снага калемова W уписати     

3.2.9. Грејач   да   

3.2.10. Напон напајања грејача V; Hz 230; 50   

3.2.11. Укупна снага грејача W уписати     

3.2.12. 
Минимални број расположивих контаката 
(NО/NC/V)   7N0+7NC+1V   

3.2.13. Класа помоћнох контаката класа класа 1 да  

3.2.14. 
Допуштено одступање напона напајања 
(Ua)       

   - минимум a.c. напон % oд Ua ≥85   
   - максимум а.c. напон % oд Ua ≤110   
   - минимум d.c. напон % oд Ua ≥85  
   - максимум d.c. напон % oд Ua ≤110  
   - d.c. напонски рипл (таласање) % oд Ua ≤5  

3.2.15. 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију   IP54 да 

3.2.16 
Cu шина за уземљење са спољним 
прикључком  да да 

3.2.17 Материјал погонског механизма  
Al или нерђајући 

челик 
да 

3.2.18 
Демонтажна плоча на дну погонског 
механизма  да да 

3.2.19 Ручица за ручно навијање опруге  да да  

3.3 Прибор у механичком кућишту мотора       

3.3.1. Бројач операција   дa да  

3.3.2. Локално ручно управљање   дa да  

3.3.3. Места за потребе испитивања   дa да  
3.3.4. Грејач. 230V.50Hz   дa да  

3.3.5. 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију   IP54 да  

3.4 
Прибор у централном управљачком 
панелу       

3.4.1. Реле против вишеструког затварања   да да 

3.4.2. 
Преклопка за локално/даљинско 
управљање   да да 

3.4.3. Тастери за локални рад   да да 

3.4.4. 
Реле за детекцију минималног притиска 
гаса. аларм и блокаду рада прекидача   

да да 

3.4.5. Извод за сервис ( утичница ) 230V. 50Hz  да да 
3.4.6. Прекидач за светло  да да 
3.4.7. Осветљење 230V 50Hz  да да 
3.4.8. Грејач 230V 50Hz  да да 
3.4.9. Заштитни аутомат за утичницу  да да 

3.4.10. Заштитни аутомат за светло   да да 
3.4.11. Заштитни аутомат за грејач  да да 

3.4.12. 
Заштитни аутомат за мотор прекидача      
( за све погонске механизме)  да да 

3.4.13. Временски реле за фазно неслагање   да да 

3.4.14. 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију   IP54 да 
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  Кодни број   15003   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

3.4.15. 

Комплет каблова са конекторима за 
међусобно повезивање погонских 
механизама и централног командног 
ормана прекидача   

да да 

3.4.16. 
Поцинкована хоризонтална и вертикална 
носећа конструкција прекидача  

да да 

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

4.1. 
Прегледан списак типских испитивања. за 
сваки тип и класу специфициране опреме   

укључени у понуду 
да  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције    

укључени у понуду 

да  
4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду да  
4.4. Описни каталози   укључени у понуду да  
4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду да  

4.6. 
Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

да  
4.7. Списак специјалне опреме и алата   укључени у понуду да  
4.8. Списак препоручених резервних делова   укључени у понуду да  

4.9. 
Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду да  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5 да  

 
  Кодни број   15004   

  Опрема   
Растављач  

123 kV   
Р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1 Произвођач   уписати    

1.2 Тип   уписати    

1.3 Назив модела   уписати    

1.4 Земља порекла   уписати    

1.5 Стандард   

IEC 62271-102, 
IEC 60273, 
IEC 60694, 
IEC 60815  да  

1.6 Контрола квалитета   ISO 9001 да  

1.7 Тип растављача   
за спољашњу 

монтажу да  

1.8 Конструкција   

двостубни, 
централно 

прекидање, 
хоризонтално да  

1.9 Број полова ком. 3 да  

1.1 
Врста погонског механизма главних 
ножева ком. моторни да  

1.11 
Број погонских механизама за главне 
ножеве ком. 1 да  

1.12 
Врста погонског механизма ножева за 
уземљење   ручни да  

1.13 
Број погонских механизама за ножеве 
за уземљење   1 да  

1.14 Услови рада   
у складу са  

IEC 60694 Normal да  
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  Кодни број   15004   

  Опрема   
Растављач  

123 kV   
Р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1.15 Температура ваздуха у окружењу ˚C ≥+40   

1.16 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≥-25   

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       
2.1 Називни напон Un kV(r.m.s) 123 да  

2.2 
Називни краткотрајни подносиви 
наизменични напон       

  - према земљи и између фаза kV(r.m.s) 230 да  
  - дуж изолационог растојања kV(r.m.s) 265 да  

2.3 
Називни подносиви атмосферски 
ударни напон       

  - према земљи и између фаза kV(vrh) 550 да  
  - дуж изолационог растојања kV(vrh) 630 да  

2.4 Називни подносиви склопни ударни 
напон    

 - према земљи и између фаза kV(vrh) N.A.  
 - дуж изолационог растојања kV(vrh) N.A.  

2.5 Називна фрекфенција fr Hz 50 да  

2.6 Уземљење система   
директно уземљено 

звездиште да  
2.7 Називна струја Ir A ≥ 1250   

2.8 
Називна краткотрајна подносива струја 
Ik kA(r.m.s) ≥40   

2.9 
Називно трајање кратког споја главних 
ножева s ≤3   

2.10 
Називно трајање кратког споја ножева 
за уземљење s ≤1  

2.11 
Називна максимална подносива струја 
Ip kA 100   

2.13 Номинални напон напајања за:       
  - моторе VA.C. 230 , 50 да  
  - командна и сигнална кола Vd.c. 110 да  
  - грејачи Va.c 230 да  
  - фрекфенција Hz 50 да  

2.14 Трајање отварања s уписати    
2.15 Трајање затварања s уписати    
2.16 Механичка издржљивост   Min класа М1 да  

2.17 
Називно механичко оптерећење 
прикључака       

  -директно оптерећење, статичко Fa N > 500 да  

  - унакрсно оптерећење, статичко Fb N > 170 да  

  - вертикална сила Fc N > 1000 да  

  - директно оптерећење, динамичко N > 4500 да  

  - унакрсно оптерећење, динамичко N     

3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА       
3.1 Растављач       

3.1.1. Изолатор    

 3.1.1.1. Материјал за изолатор   порцелан да  

3.1.1.2. 
Минимална пузна стаза ка земљи (min 
20mm/kV) mm Min 2460   

3.1.1.3. Тип изолатора  уписати  

3.1.1.4. Назначена преломна сила изолатора N min 10000  

3.1.2. Високонапонски прикључци ком 2   

  - облик   раван да  

  - димензије минимално mm x mm 100 x 100   

  - број рупа   4   
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  Кодни број   15004   

  Опрема   
Растављач  

123 kV   
Р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

  - димензије рупа mm Ǿ 14   

  - растојање између рупа mm 50   

  - материјал одговарајући за ...   
одговара Al 
прикључку   

3.1.3. Прикључак уземљивача       

  - материјал одговарајући за ...   Cu да  

  - облик уземљивача   
уже  

2xCu 95-120 mm² да  

  Максимална димензија mm     

3.1.4. Тежина и димензије       

  - висина пола mm уписати    

  - висина потпорног изолатора mm уписати    

  - висина металне потпоре стуба mm уписати    

  - дужина пола mm уписати    

 
- растојање између оса стубова једног 
пола mm уписати   

  - укупна висина mm уписати    
  - димензије у транспорту mm уписати    
  - тежина пола kg уписати    
  - тежина погонског механизма kg уписати    
  - укупна тежина, М (група од 3 пола) kg уписати    
  - тежина у транспорту kg уписати    

3.2 Погонски механизам       
  - број погонских механизама ком 1 + 1 да  
  - тип    моторни   

3.2.1 Називна снага мотора W уписати    
3.2.2 Укупна снага грејача W уписати    

3.2.3 
Минимални број расположивих 
контаката (NO/NC/V)   7N0+7NC+1V   

3.2.4 Класа помоћних контаката   класа 1 да  

3.2.5 
Могућност временског подешавања 
помоћних контаката  Да да  

3.2.6 
Допуштено одступање напона напајања 
(Ua)       

  - минимум a.c. напон % од Ua ≥ 200   
  - маxимум a.c. напон % од Ua ≤ 250   
  - минимум d.c. напон % од Ua ≥ 85   
  - маxимум d.c. напон % од Ua ≤ 110   
  - d.c. напонски рипл (таласање) % од Ua ≤ 5   

3.2.7 Мотор - помоћни напон напајања V, Hz 230, 50 да  
3.2.8 Грејач, 230V,50Hz   Да да  

3.2.9 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију   IP54 да  

3.2.10 
Изборна преклопка 
(локално/неутрално/даљински)  Да да  

3.2.11 
Тастер за ручно укључење 
црвене боје  Да да  

3.2.12 
Тастер за ручно искључње 
зелене боје  Да да  

3.2.13 
Антикондензациони грејач 
у погонском механизму  Да да  

3.2.14 Монофазна утичница   Да да  
3.2.15 Контролор присуства напона  Да да  
3.2.16 Заштитни аутомат за мотор  Да да  
3.2.17 Заштитни аутомат за грејаче  Да да  

3.2.18 
Заштитни аутомат за утичинцу и 
осветлење  Да да  

3.2.19 Шине за изједначавање потенцијала  Да да  

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

4.1. Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране   укључени у понуду 
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  Кодни број   15004   

  Опрема   
Растављач  

123 kV   
Р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

опреме 

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

4.4. Описни каталози   укључени у понуду   

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.7. Списак специјалне опреме и алата   укључени у понуду   

4.8. Списак препоручених резервних делова   укључени у понуду   

4.9. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15005   

  Опрема   
Растављач 123 

kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1 Произвођач   уписати    
1.2 Тип   уписати    
1.3 Назив модела   уписати    
1.4 Земља порекла   уписати    

1.5 Стандард   

IEC 62271-102, 
IEC 60273, 
IEC 60694, 
IEC 60815  да  

1.6 Контрола квалитета   ISO 9001 да  

1.7 Тип растављача   
за спољашњу 

монтажу да  

1.8 Конструкција   

двостубни, 
централно 

прекидање, 
хоризонтално да  

1.9 Број полова ком. 3 да  

1.1 
Врста погонског механизма главних 
ножева ком. Моторни да  

1.11 
Број погонских механизама за главне 
ножеве ком. 1 да  

1.12 
Врста погонског механизма ножева за 
уземљење   N.A.   

1.13 
Број погонских механизама за ножеве 
за уземљење   N.A..   

1.14 Услови рада   
у складу са  

IEC 60694 Normal да  
1.15 Температура ваздуха у окружењу ˚C ≤+40   

1.16 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≥-25   

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       
2.1 Називни напон Ун kV(r.m.s) 123 да  
2.2 Називни краткотрајни подносиви       
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  Кодни број   15005   

  Опрема   
Растављач 123 

kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 

наизменични напон 
  - према земљи и између фаза kV(r.m.s) 230 да  
  - дуж изолационог растојања kV(r.m.s) 265 да  

2.3 
Називни подносиви атмосферски 
ударни напон       

  - према земљи и између фаза kV(vrh) 550 да  
  - дуж изолационог растојања kV(vrh) 630 да  

2.4 
Називни подносиви склопни ударни 
напон    

 - према земљи и између фаза kV(vrh) N.A.  
 - дуж изолационог растојања kV(vrh) N.A.  

2.5 Називна фрекфенција fr Hz 50 да  

2.6 Уземљење система   
директно уземљено 

звездиште да  
2.7 Називна струја Ir A ≥1250   

2.8 
Називна краткотрајна подносива 
струја Ik kA(r.m.s) ≥40   

2.9 Називно трајање кратког споја тк s ≤3   

2.11 
Називна максимална подносива 
струја Ip kА ≥100  

2.12 

Моћ укључења и искључења 
оптерећења трансфера система 
сабирница при 100V( r.m.s.) А ≥1600  

2.13 Номинални напон напајања за:       
  - моторе Va.c 230   
  - командна и сигнална кола Vd.c. 110   
  - грејачи Va.c 230   
  - фрекфенција Hz 50   

2.14 Трајање отварања s уписати    

2.15 Трајање затварања s уписати    
2.16 Механичка издржљивост   Min класа М1   

2.17 
Називно механичко оптерећење 
прикључака       

  
-директно оптерећење,  
  статичко Fa N > 500   

  
- унакрсно оптерећење,   
  статичко Fb N > 170   

  - вертикална сила Fc N > 1000   

  
- директно оптерећење,  
  динамичко N > 4500   

  
- унакрсно оптерећење,  
  динамичко N     

3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА       
3.1 Растављач       

3.1.1. Изолатор    

 3.1.1.1. Материјал за изолатор   Порцелан да  

3.1.1.2. 
Минимална пузна стаза ка земљи 
(min 20mm/kV) mm Min 2460  

3.1.1.3. Тип изолатора  Min C10  

3.1.1.4. Назначена преломна сила изолатора N Min 10000   

3.1.2. Високонапонски прикључци ком 2 да  

  - облик   Раван да  

  - димензије минимум mm x mm 100x100   

  - број рупа   4   

  - димензије рупа mm Ǿ 14   

  - растојање између рупа mm 50   

  - материјал одговарајући за ...   
одговара Al 
прикључку да  

3.1.3. Прикључак уземљивача       
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  Кодни број   15005   

  Опрема   
Растављач 123 

kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 

  - материјал одговарајући за ...   Cu   

  - облик уземљивача   
уже  

2xCu 95-120mm² да  

  Максимална димензија mm     

3.1.4. Тежина и димензије       

  - висина пола mm уписати    

  - висина потпорног изолатора mm уписати    

  
- висина металне потпоре  
  стуба mm уписати    

  - дужина пола mm уписати    

 
- растојање између оца стубова 
једног пола mm уписати   

  - укупна висина mm уписати    

  - димензије у транспорту mm уписати    

  - тежина пола kg уписати    

  - тежина погонског механизма kg уписати    

  
- укупна тежина,  
  М (група од 3 пола) kg уписати    

  - тежина у транспорту kg уписати    

3.2 Погонски механизам       

  - број погонских механизама ком 1 да  

  - тип   моторноопружни   

3.2.1 Називна снага мотора W уписати    

3.2.2 Укупна снага грејача W уписати    

3.2.3 
Минимални број расположивих 
контаката (NO/NC/V)   7N0+7NC+1V   

3.2.4 Класа помоћних контаката   класа 1 да  

3.2.5 
Могућност временског подешавања 
помоћних контаката  да да  

3.2.6 
Допуштено одступање напона 
напајања (Ua)       

  - минимум a.c. напон % од Ua ≥200   

   - маxимум a.c напон % од Ua ≤250   
  - минимум d.c. напон % од Ua ≥85   
   - маxимум d.c. напон % од Ua ≤110   
  - d.c напонски рипл (таласање) % од Ua ≤5   

3.2.7 Мотор - помоћни напон напајања V, Hz 230, 50 да  
3.2.8 Грејач, 230V,50Hz   да да  

3.2.9 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију   IP54 да  

3.2.10 
Изборна преклопка 
(локално/неутрално/даљински)  да да  

3.2.11 
Тастер за ручно укључење 
црвене боје  да да  

3.2.12 
Тастер за ручно искључње 
зелене боје  да да  

3.2.13 
Антикондензациони грејач 
у погонском механизму  да да  

3.2.14 Монофазна утичница   да да  
3.2.15 Контролор присуства напона  да да  
3.2.16 Заштитни аутомат за мотор  да да  
3.2.17 Заштитни аутомат за грејаче  да да  

3.2.18 
Заштитни аутомат за утичинцу и 
осветлење  да да  

3.2.19 Шине за изједначавање потенцијала  да да  

3.2.20 
Кућиште израђено од Al или 
нерђајућег челика  да да  

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА       
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  Кодни број   15005   

  Опрема   
Растављач 123 

kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 

4.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

4.4. Описни каталози   укључени у понуду   

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15006   

  Опрема   

Струјни тр.      
2x 300 A ДВ 

поље                
 123 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 

1 Опште       
1.1. Произвођач   уписати   

1.2. Тип   уписати   

1.3. Назив модела   уписати   

1.4. Земља порекла   уписати   

1.5. 

Стандард 

  

IEC 60044-1, 
IEC60044-6, 
IEC 60974-1, 
IEC 60694, 
IEC 60376   

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   

1.7. Тип   
за спољашњу 

монтажу   
1.8. Облик   уписати   

1.9. Заптивеност  
херметички 

затворен  

1.10. Услови рада   
у складу са 

IEC60694 Normal   

1.11. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C +40   

1.12. 
Минималана температура ваздуха у 
окружењу ˚C -25   

1.13. Максимална надморска висина m 1000  

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       
2.1. Највиши напон опреме kV (r.m.s) 123   
2.2. Називна фреквенција Hz 50   
2.3. Уземљење неутралне тачке   директно   
2.4. Фактор уземљења  1,4  
2.5. Називни изолациони ниво    

 - Називни ударни пренапон - фаза kV (вршно) 550  
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  Кодни број   15006   

  Опрема   

Струјни тр.      
2x 300 A ДВ 

поље                
 123 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 
преmа зеmљи 

 

- Називни испитни напон инд. 
Фрекфенције -фаза према земљи, 1 
min. kV (r.m.s) 230  

2.6. 
 Називна краткотрајна термичка 
струја(Ith), 1 sec kA 40  

2.7. Називна динамичка струја (Idyn) kA(вршно) 100  

2.8 
Називна трајна термичка струја (на 
40˚C)       

  - I jезгро %In 120   
  - II jезгро %In 120   
  - III jезгро %In 120   

2.9. Називни преносни однос       
  - I jезгро A/A 2x300/1   
  - II jезгро A/A 2x300/1   
  - III jезгро A/A 2x300/1   

2.10. Класа тачности       
  - I jезгро   0.5   
  - II jезгро   5P30    
  - III jезгро   5P30   

2.11. Фактор сигурности    
 - I jезгро  Fs=10  

2.12. Називна снага       
  - I jезгро VA 15   
  - II jезгро VA 30   

  - III jезгро VA 30   

2.13 
Називна механичка напрезања 
Предмет оцењивања  Мининум  Класа  I  

2.14. Сеизмичка отпорност   0,3g   

3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА     
3.1. Материјал изолатора   порцелан ,глазура   
3.2. Изолациони медијум   уље-папир   
3.3. Пузна стаза      

 - 20mm/кV - минимално mm Минимум 2460  

3.4. 

Максималне радио-сметње на  0,5-
2MHz (према IEC 60694)  
 µV Максимум 2500   

3.5. 
Дозвољени ниво парцијалних 
пражњења      

 - испитни напон 1,2*UM/√3 pC Максимум  ≤5  
 - испитни напон 1,2*UM pC ≤10  

3.6. Материјал проводника у намотају   уписати   

3.7. 
Минимални степен заштите на 
нисконапонском делу   IP54   

3.8. Високонапонски прикључак       
  - облик   раван   
  - положај   хоризонтални   

  - димензије mm x mm Мин 100x100   
  - број рупа   4   

  - димензије рупа mm Ǿ14   
  - растојање између рупа mm 50   

  - материјал одговарајући за ...   
одговара Al 
прикључку   

3.9. Прикључак уземљивача       
  - материјал одговарајући за ...   Cu   

  - облик уземљивача   
уже 2xCu 95/120 

mm²   

3.10. 
Прикључак за мерење капацитета и 
tgδ..  да  

3.11. Прикључак за узимање узорка уља  да  
3.12. Место пломбирања  да  
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  Кодни број   15006   

  Опрема   

Струјни тр.      
2x 300 A ДВ 

поље                
 123 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 

3.13. 
Примарно превезивање унутар 
трансформатора  да  

3.14. 
Спољни метални делови од 
алуминијума или нерђајућег челика  да  

3.15. Тежина и димензије       

  
- укупна тежина  
 

kg уписати 
  

  
- висина  
 mm уписати 

  
4 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

4.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

4.4. Описни каталози   укључени у понуду   

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15007   

  Опрема   

Струјни тр.      
2x 200A трафо 

поље 
 123 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 

1 Опште       
1.1. Произвођач   уписати   

1.2. Тип   уписати   

1.3. Назив модела   уписати   

1.4. Земља порекла   уписати   

1.5. 

Стандард 

  

IEC 60044-1, 
IEC60044-6, 
IEC 60974-1, 
IEC 60694, 
IEC 60376   

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   

1.7. Тип   
за спољашњу 

монтажу   
1.8. Облик   уписати   

1.9. Заптивеност  
херметички 

затворен  

1.10. Услови рада   
у складу са 

IEC60694 Normal   
1.11. Максимална температура ваздуха у ˚C +40   
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  Кодни број   15007   

  Опрема   

Струјни тр.      
2x 200A трафо 

поље 
 123 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 
окружењу 

1.12. 
Минималана температура ваздуха у 
окружењу ˚C -25   

1.13. Максимална надморска висина m 1000  
2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       

2.1. Највиши напон опреме kV (r.m.s) 123   
2.2. Називна фреквенција Hz 50   
2.3. Уземљење неутралне тачке   директно   
2.4. Фактор уземљења  1,4  
2.5. Називни изолациони ниво    

 
- Називни ударни пренапон - фаза 
преmа зеmљи kV (вршно) 550  

 

- Називни испитни напон инд. 
Фрекфенције -фаза према земљи, 1 
min. kV (r.m.s) 230  

2.6. 
 Називна краткотрајна термичка струја 
(Ith), 1 sec kA 40  

2.7. Називна динамичка струја (Idyn) kA (вршно) 100  

2.8 
Називна трајна термичка струја (на 
40˚C)       

  - I jезгро %In 120   
  - II jезгро %In 120   
  - III jезгро %In 120   
  - IV jезгро %In 120   

2.9. Називни преносни однос       
  - I jезгро A/A 2x200/1   
  - II jезгро A/A 2x200/1   
  - III jезгро A/A 2x200/1   
  - IV jезгро A/A 2x200/1   

2.10. Класа тачности       
  - I jезгро   0.2    
  - II jезгро   0.5    
  - III jезгро   5P30   
  - IV jезгро   5P30   

2.11. Фактор сигурности    
 - I jезгро  Fs=10  
 - II jезгро  Fs=10  

2.12. Називна снага       
  - I jезгро VA 5   
  - II jезгро VA 15   
  - III jезгро VA 30   
  - IV jезгро VA 30   

2.13 
Називна механичка напрезања 
Предмет оцењивања  Мининум  Класа  I  

2.14. Сеизмичка отпорност   0,3g   
3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА     

3.1. Материјал изолатора   порцелан глазура   
3.2. Изолациони медијум   уље-папир   
3.3. Пузна стаза  

Предмет оцењивања     
 - 20mm/кV - минимално mm Минимум 2460  

3.4. Максималне радио-сметње на  0,5-
2MHz (према IEC 60694)  
 µV Максимум 2500   

3.5. Дозвољени ниво парцијалних 
пражњења  
Предмет оцењивања     

 - испитни напон 1,2*UM/√3 pC Максимум  ≤5  
 - испитни напон 1,2*UM pC ≤10  

3.6. Материјал проводника у намотају   уписати   
3.7. Минимални степен заштите на   IP54   
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  Кодни број   15007   

  Опрема   

Струјни тр.      
2x 200A трафо 

поље 
 123 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 
нисконапонском делу 

3.8. Високонапонски прикључак       
  - облик   раван   
  - положај   хоризонтални   

  - димензије mm x mm Мин 100x100   

  - број рупа   4   
  - димензије рупа mm Ǿ14   
  - растојање између рупа mm 50   

  - материјал одговарајући за ...   
одговара Al 
прикључку   

3.9. Прикључак уземљивача       
  - материјал одговарајући за ...   Cu   

  - облик уземљивача   
уже 2xCu 95/120 

mm²   

3.10. 
Прикључак за мерење капацитета и 
tgδ..  да  

3.11. Прикључак за узимање узорка уља  да  
3.12. Место пломбирања  да  

3.13. 
Примарно превезивање унутар 
трансформатора  да  

3.14. 
Спољни метални делови од 
алуминијума или нерђајућег челика  да  

3.15. Тежина и димензије       

  
- укупна тежина  
 kg 

уписати 
  

  
- висина  
 mm 

уписати 
  

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

4.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

4.4. Описни каталози   укључени у понуду   

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15008   

  Опрема   

Капацитивни 
напонски 
 тр. 123 kV   

р.бр Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ       
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  Кодни број   15008   

  Опрема   

Капацитивни 
напонски 
 тр. 123 kV   

р.бр Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 
1.1. Произвођач   уписати   

1.2. Тип   Капацитивни, у уљу   

1.3. Назив модела   уписати   

1.4. Земља порекла   уписати   

1.5. Стандард 

  

IEC 60044-5, 
IEC 60273, 
IEC 60694, 
IEC 60815   

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   

1.7. Начин уградње   
за спољашњу 

монтажу   
1.8. Облик   уписати   
1.9. Заптивеност  херметички  

1.10. Услови рада   
у слкаду са 

IEC60694 Normal   

1.11. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C +40   

1.12. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C -25   

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       
2.1. Највиши напон опреmе Um kV (r.m.s) 123   
2.2. Називна фреквенција  Hz 50   
2.3. Уземљење неутралне тачке   директно   

2.4. 
Називни подносиви атмосферски 
ударни напон према земљи kV (вршно) 550   

2.5. 
Називни краткотрајни подносиви 
наизменично напон према земљи,1min. kV (r.m.s) 230   

2.6. Називни капацитет pF 8800+10%/-5%   
2.7. Називни примарни напон kV 110/√3   
2.8. Називни секундарни напон       

  - I намотај V 100/√3   
  -II намотај V 100/√3   

2.9. Класа тачности       
  - I намотај   0,2   
  -II намотај   1/3P   

2.10. Називна снага       
  - I намотај VA 25   
  -II намотај VA 90   

2.11. Оптерећење   симултано   
2.12. Фактор напона p.u./s 1,5/30   

2.13. 
Називни испитни напон инд. фрекф. на 
ниско напонским намотајима, 1 min. kV (r.m.s) 3   

2.14. 
Називна механичка напрезања  
Предмет оцењивања  Минимум  Класа  I 

  
2.15. Сеизмичка отпорност   0,3g   

3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА       
3.1. Материјал изолатора   порцелан, глазура   

3.2. Изолациони медијум   
уље-мешани 
диелектрик   

3.3. 
Пузна стаза  
Предмет оцењивања     

 - 20mm/кV - минимално mm Минимум 2460  

3.4. 

Максиmалне радио-сmетње на 0,5-
2MHz (према IEC 60694)  
 µV Максимум  2500   

3.5. 

Дозвољени ниво парцијалних 
пражњења  
Предмет оцењивања     

 - испитни напон 1,2*UM/√3 pC Максимум  ≤5  
 - испитни напон 1,2*UM pC ≤10  
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  Кодни број   15008   

  Опрема   

Капацитивни 
напонски 
 тр. 123 kV   

р.бр Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 
3.6. Материјал проводника у намотају   уписати   

3.7. Мин. заштита на нисконапонском делу   IP54   
3.8. Високонапонски прикључак       

  - облик   раван   

  - положај   
вертилакалан или 

хоризонталан   
  - димензије mm x mm Мин 100x100   
  - облик   раван   
  - број рупа   4   
  - димензије рупа mm Ǿ14   
  - растојање између рупа mm 50   

  - материјал одговарајући за   
одговара Al 
прикључку   

3.9. Прикључак уземљивача       
  - материјал одговарајући за   Cu   

  - облик уземљивача   
уже 2xCu 95/120 

mm²   
3.10. Прикључак за мерење капацитета и tgδ.  да  
3.11. Прикључак за узимање узорка уља  да  
3.12. Место пломбирања  да  

3.13. 
Примарно превезивање унутар 
трансформатора  да  

3.14. 
Спољни метални делови од 
алуминијума или нерђајућег челика  да  

3.15. Тежина и димензије       

  
- укупна тежина  
 kg уписати   

  
- висина  
 mm уписати   

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

4.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

4.4. Описни каталози   укључени у понуду   

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15009   

  Опрема   
Индуктивни 
напонски  
тр. 123 kV 

  

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1 ОПШТЕ       
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  Кодни број   15009   

  Опрема   
Индуктивни 
напонски  
тр. 123 kV 

  

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1.1. Произвођач   Уписати   
1.2. Тип   Индуктивни   
1.3. Назив модела   уписати   
1.4. Земља порекла   уписати   

1.5. Стандард   

IEC 60044-2, 
IEC 60273, 
IEC 60694, 
IEC 60815 

  

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   

1.7. Начин уградње   за спољашњу 
mонтажу 

  

1.8. Облик   уписати   
1.9. Заптивеност  херметички  

1.10. Услови рада   
у складу са 
IEC60694 

Normal 
  

1.11. Максимална температура ваздуха у 
окружењу 

˚C ≤+40   

1.12. Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C -25   

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       

2.1. Највиши напон опреме Um kV 
(r.m.s) 123   

2.2. Називна фреквенција  Hz 50   
2.3. Уземљење неутралне тачке   директно   

2.4. Називни подносиви атмосферски 
ударни напон према земљи 

kV 
(peak) 550   

2.5. 
Називни краткотрајни подносиви 
наизменично напон према 
земљи,1min. 

kV 
(r.m.s) 

230   

2.6. Називни примарни напон kV 110/√3   
2.7. Називни секундарни напон       

  - I намотај V 100/√3   
  -II намотај V 100/√3   

2.8. Класа тачности       
  - I намотај   0,2   
  -II намотај   1/3P   

2.9. Називна снага       
  - I намотај VA 25   
  -II намотај VA 90   

2.10. Оптерећење   симултано   
2.11. Фактор напона p.u./s 1,5/30   

2.12. Називни испитни напон инд. фрекф. 
на ниско напонским намотајима, 1 min. 

kV 
(r.m.s) 

3   

2.13. Називна механичка напрезања  
Предмет оцењивања  Мин. Класа I   

2.14. Сеизмичка отпорност   0,3g   
3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА       

3.1. Материјал изолатора   порцелан, глазура   

3.2. Изолациони медијум   уље-мешани 
диелектрик   

3.3. Пузна стаза  
Предмет оцењивања     

 - 20mm/кV - минимално mm 2460 мин.  

3.4. Максималне радио-сметње на 0,5-
2MHz  (преmа IEC 60694)  µV Максимално 2500   

3.5. 
Дозвољени ниво парцијалних 
пражњења  
Предмет оцењивања 

    

 - испитни напон 1,2*UM/√3 pC ≤5  
 - испитни напон 1,2*UM pC ≤10  

3.6. Материјал проводника у намотају   уписати   
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  Кодни број   15009   

  Опрема   
Индуктивни 
напонски  
тр. 123 kV 

  

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
3.7. Мин. заштита на нисконапонском делу   IP54   
3.8. Високонапонски прикључак       

  - облик   Раван   

  - положај   Вертилакалан  
или хоризонталан   

  - димензије mm x 
mm Мин 100x100   

  - облик   Раван   
  - број рупа   4   
  - димензије рупа mm Ǿ14   
  - растојање између рупа mm 50   

  - материјал одговарајући зa   одговара Al 
прикључку   

3.9. Прикључак уземљивача       
  - материјал одговарајући за   Cu   

  - облик уземљивача   уже 2xCu 95/120 
mm²   

3.10. Прикључак за мерење капацитета и 
tgδ  Да  

3.11. Прикључак за узимање узорка уља  Да  
3.12. Место пломбирања  Да  

3.13. Примарно превезивање унутар 
трансформатора  Да  

3.14. Спољни метални делови од 
алуминијума или нерђајућег челика 

 Да  

3.15. Тежина и димензије       
  - укупна тежина  kg уписати   

  - висина  
 

mm уписати   

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

4.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

4.4. Описни каталози   укључени у понуду   

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15010   

  Опрема   

Одводник  
пренапона 

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   уписати    
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  Кодни број   15010   

  Опрема   

Одводник  
пренапона 

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    
1.5. Стандард   IEC 60099-4   
1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   

1.7. Услови рада   
у складу са IEC60694 

Normal   

1.8. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≤+40   

1.9. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≥-25   

1.10. Конструкција  

Метал оксидни без 
искришта за 

спољашњу монтажу  
2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       

2.1. Назначени напон kV (r.m.s) 110   
2.2. Највиши напон опреме kV (r.m.s) 123   

2.3. Уземљење система   
директно уземљено 

звездиште   
2.4. Називни радни напон одводника Ur kV (r.m.s) ≥ 102   
 2.5. Трајни радни напон одводника Uc kV (r.m.s) ≥ 82   

2.6. 
Подносиви привремени пренапон 
трајања 1 s 

кV ≥ 115   

2.7. 
Подноsиви привремени пренапон 
трајања 10 s 

кV ≥ 110   

2.8. Називна учестаност Hz 50   

2.9. 
Називна струја одвођења одводника In 
(8/20 µs ) 

kA (peak) 10   

2.10. 
Гранична струја одвођења одводника 
(4/10 µs ) 

kA (peak) 100   

2.11. 
Дуготрајна ударна струја одводника 
(2000 µs ) 

A 800   

2.12. 
Топлотни капацитет по јединици 
називног радног напона одводника 

kЈ/kV > 6,5   

2.13 
Класа растерећења вода класа 3 

  

2.14. 
Класа уређаја за ослобађање од 
надпритиска 

 уписати    

3 ЗAШТИТНЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ   
  

3.1. Максимални преоsтали напон Ures:     

3.1.1. - за атмосферски талас 8/20 µs при 5 
kA 

kV (peak) ≤ 245   

3.1.2. - за атмосферски талас 8/20 µs при 10 
kA 

kV (peak) ≤ 260   

3.1.3. - за атмосферски талас 8/20 µs при 20 
kA 

kV (peak) ≤ 295   
3.1.4.  - за ударну талас 1/5 µs при 10 kA kV (peak) ≤ 280   
3.1.5.  - за склопни талас 30/60 µs при 1 kA kV (peak) ≤ 225   
3.2. Трајна струја одводника  mA  уписати    

3.3. Фактор пренапона  2,5   

3.4. Фактор уземљења мреже  1,4   

4 Радне карактеристике   
  

4.1. Подносива струја растерећења вода :      

4.1.1.      - трајање темена µs уписати    

4.1.2.      - карактеристична импеданса вода Ω уписати    
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  Кодни број   15010   

  Опрема   

Одводник  
пренапона 

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
4.1.3.      - напон оптерећенја kV (peak) уписати    

4,2 
Напон радиоинтерференције (RIV) 
мерен на 1.1 Us /3 на 1 MHz( IEC 60694 
) 

V 
уписати  

  
4.3. Парцијална пражњења pC < 10   

5 Експлозиона чврстоћа   
  

5.1. Тип   уписати    
5.2. X / Р , фактор асиметрије    уписати    
5.3. Трајање струје s ≥10000   

6 ДИЕЛЕКТРИЧНА ИЗДРЖЉИВОСТ 
КУЋИШТА 

  

  

6.1. 

Подносиви напон индустријске 
учестаности кућишта одводника Ud 
(1мин, на сувом) 
 

kV ≥ 230 

  

6.2. 
Подносиви напон индустријске 
учестаности кућишта одводника Ud 
(1мин, по киши ) 

kV ≥ 185 
  

6.3. Подноси атмосферски ударни напон 
кућишта одводника Up (1,2/50 µs) 

kV (peak) ≥ 400   

7 МЕХАНИЧКИ ЗАХТЕВИ  
    

7.1. Максимално дозвољено статичко 
радно оптерећење (PSSL)  N 

уписати     

7.2. Максимално дозвољено динамичко 
радно оптерећење (MPDSL) N 

уписати     

7.3. Гарантована средња вредност 
преломног момента Nm 

≥4000   

8 ОСТAЛЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ    

8.1. Минимална пузна стаза ( 20 mm/кV )  mm ≥ 2460  

8.2. Изолациони материјал   Порцелан или 
композит  

8.3. Изолационо постоље   ДA  
8.4. Висина одводника mm уписати    
8.5. Тежина одводника kg уписати    
8.6. Пречник одводника mm уписати    

8.7. Да ли има прстен за расподелу 
потенцијала 

ДА/НЕ уписати    

8.8. Пречник прстена mm уписати    
8.9. ВН Прикључак      

8.10.      - облик   Раван  
8.11.      - димензије mm x mm Min 100 x 100  
8.12.      - број рупа   4  
8.13.      - растојање између рупа mm x mm 50 x 50  
8.14.      - материјал одговарајући за ...   Al проводник  
8.15. Прикључак уземљивача   Струјна стезаљка    
8.16.      - материјал одговарајући за ...   Бакар  
8.17.      - облик уземљивача mm² уже 2 x Cu 95-120  

9 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

9.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

9.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

9.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   
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  Кодни број   15010   

  Опрема   

Одводник  
пренапона 

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
9.4. Описни каталози   укључени у понуду   

9.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

9.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

9.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

10 ОБУКА       
10.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 
 
 

  Кодни број   15011   

  Опрема   
Одводник 
пренапона 

36 kV 
  

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1 ОПШТЕ       

1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    
1.5. Стандард   IEC 60099-4   
1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   

1.7. Услови рада   
у складу са IEC60694 

Normal   

1.8. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≤+40   

1.9. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≥-25   

1.10. Конструкција  

Метал оксидни без 
искришта за 

спољашњу монтажу  
2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       

2.1. Назначени напон kV (r.m.s) 35   

2.2. Највиши напон опреме kV (r.m.s) 38   
2.3. Уземљење система   -   
2.4. Називни радни напон одводника Ur kV (r.m.s) ≥ 45   
 2.5. Трајни радни напон одводника Uc kV (r.m.s) ≥ 35   

2.6. 
Подносиви привремени пренапон 
трајања 1 s 

kV ≥ 50   

2.7. 
Подноsиви привремени пренапон 
трајања 10 s 

kV ≥ 47   

2.8. Називна учестаност Hz 50   

2.9. 
Називна струја одвођења одводника 
In (8/20 µs ) 

kA (peak) 10   

2.10. 
Гранична струја одвођења одводника 
(4/10 µs ) 

kA (peak) 100   

2.11. 
Дуготрајна ударна струја одводника 
(2000 µs ) 

A 800   

2.12. Топлотни капацитет по јединици 
називног радног напона одводника 

kЈ/kV > 6,5   
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  Кодни број   15011   

  Опрема   
Одводник 
пренапона 

36 kV 
  

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
2.13 Класа растерећења вода класа 3   

2.14. 
Класа уређаја за ослобађање од 
надпритиска 
 

 
уписати  

  

3 ЗAШТИТНЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ   
  

3.1. Максимални преоsтали напон Ures:     

3.1.1. - за атмосферски талас 8/20 µs при 5 
kA 

kV (peak) ≤ 110   

3.1.2. - за атмосферски талас 8/20 µs при 10 
kA 

kV (peak) ≤ 115   

3.1.3. - за атмосферски талас 8/20 µs при 20 
kA 

kV (peak) ≤ 130   
3.1.4.  - за ударну талас 1/5 µs при 10 kA kV (peak) ≤ 120   
3.1.5.  - за склопни талас 30/60 µs при 1 kA kV (peak) ≤95   
3.2. Трајна струја одводника  mA уписати     

3.3. Фактор пренапона  2,5   

3.4. Фактор уземљења мреже  1,9   

4 Радне карактеристике   
  

4.1. Подносива струја растерећења вода :      

4.1.1.      - трајање темена µs уписати    

4.1.2.      - карактеристична импеданса вода Ω уписати    

4.1.3.      - напон оптерећенја kV (peak) уписати    

4,2 
Напон радиоинтерференције (RIV) 
мерен на 1.1 Us / 3 на 1 MHz (IEC 
60694) 

V 
уписати  

  
4.3. Парцијална пражњења pC < 10   

5 Експлозиона чврстоћа   
  

5.1. Тип   уписати      
5.2. X / Р , фактор асиметрије   уписати    
5.3. Трајање струје s уписати   

6 ДИЕЛЕКТРИЧНА ИЗДРЖЉИВОСТ 
КУЋИШТА 

  

  

6.1. 

Подносиви напон индустријске 
учестаности кућишта одводника 
Ud(1мин, на сувом) 
 

kV ≥ 120 

  

6.2. 
Подносиви напон индустријске 
учестаности кућишта одводника 
Ud(1мин, по киши ) 

kV ≥100 
  

6.3. Подноси атмосферски ударни напон 
кућишта одводника Up ( 1,2/50 µs ) kV (peak) ≥ 200   

7 МЕХАНИЧКИ ЗАХТЕВИ  
     

7.1. Максимално дозвољено статичко 
радно оптерећење (PSSL)  N 

уписати      

7.2. Максимално дозвољено динамичко 
радно оптерећење (MPDSL) N 

уписати     

7.3. Гарантована средња вредност 
преломног момента 

Nm 
≥4000   

8 ОСТAЛЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ    

8.1. Минимална пузна стаза (20 mm/кV)  mm ≥ 780  

8.2. Изолациони материјал   Порцелан или 
композит  
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  Кодни број   15011   

  Опрема   
Одводник 
пренапона 

36 kV 
  

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
8.3. Изолационо постоље   ДA  
8.4. Висина одводника mm уписати  
8.5. Тежина одводника kg уписати  
8.6. Пречник одводника mm уписати  

8.7. Да ли има прстен за расподелу 
потенцијала ДА/НЕ уписати  

8.8. Пречник прстена mm уписати  
8.9. ВН Прикључак      

8.10.      - облик   Раван  
8.11.      - димензије mm x mm Min 100 x 100  
8.12.      - број рупа   4  
8.13.      - растојање између рупа mm x mm 50 x 50  
8.14.      - материјал одговарајући за ...   Al проводник  
8.15. Прикључак уземљивача   Струјна стезаљка    
8.16.      - материјал одговарајући за ...   Бакар  
8.17.      - облик уземљивача mm² уже 2 x Cu 95-120  

9 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

9.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

9.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама,    укључени у понуду 

  

9.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

9.4. Описни каталози   укључени у понуду   

9.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

9.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

9.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

10 ОБУКА       
10.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15012   

  Опрема   

 Одводници 
пренапона  

12 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    
1.5. Стандард   IEC 60099-4   
1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   

1.7. Услови рада   
у складу са IEC60694 

Normal   

1.8. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≤+40   

1.9. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C -25   

1.10. Конструкција 
 

Метал оксидни без 
искришта за 

спољашњу монтажу  
2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       

2.1. Назначени напон kV (r.m.s) 10,5   
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  Кодни број   15012   

  Опрема   

 Одводници 
пренапона  

12 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
2.2. Највиши напон опреме kV (r.m.s) 12   

 Прорадни напон kV 15  

2.12. 
Топлотни капацитет по јединици 
називног радног напона одводника 

kЈ/kV > 6,5   

2.13 Класа растерећења вода класа 3   

3 ЗAШТИТНЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ   
  

3.1. Максимални преостали напон Ures:     

3.1.1. - за атмосферски талас 8/20 µs при 5 
kA 

kV (peak) ≤52   

3.1.2. - за атмосферски талас 8/20 µs при 10 
kA 

kV (peak) ≤ 54   

3.1.3. - за атмосферски талас 8/20 µs при 20 
kA 

kV (peak) ≤ 60   
3.1.4.  - за ударну талас 1/5 µs при 10 kA kV (peak) ≤ 61   
3.1.5.  - за склопни талас 30/60 µs при 1 kA kV (peak) ≤42   
3.2. Трајна струја одводника  mA уписати     

3.3. Фактор пренапона  2,5   

3.4. Фактор уземљења  1,9   
4.3. Парцијална пражњења pC < 10   

8 ОСТAЛЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ    

8.1. Минимална пузна стаза ( 20 mm/кV )  mm ≥ 360  

8.2. Изолациони материјал   Порцелан или 
композит  

8.3. Изолационо постоље   ДA  
8.4. Висина одводника mm уписати      
8.5. Тежина одводника kg  уписати     
8.6. Пречник одводника mm уписати      

8.7. Да ли има прстен за расподелу 
потенцијала ДА/НЕ уписати      

8.8. Пречник прстена mm уписати      
8.9. ВН Прикључак      

8.10.      - облик   Раван  
8.11.      - димензије mm x mm Min 100 x 100  
8.12.      - број рупа   4  
8.13.      - растојање између рупа mm x mm 50 x 50  
8.14.      - материјал одговарајући за ...   Al проводник  

8.15. Прикључак уземљивача   Струјна стезаљка    

8.16.      - материјал одговарајући за ...   Бакар  
8.17.      - облик уземљивача mm² уже 2 x Cu 95-120  

9 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

9.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

9.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама,    укључени у понуду 

  

9.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

9.4. Описни каталози   укључени у понуду   

9.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

9.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

9.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

10 ОБУКА       
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  Кодни број   15012   

  Опрема   

 Одводници 
пренапона  

12 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
10.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Кодни број   15013   

  Опрема   
 Кућни трафо 

10/0,4 kV   

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ 

1.1 Произвођач   уписати  

1.2 Тип  

Трансформатор  
трофазни,  

уљни, херметички 
затворен, 

регулацијом напона у 
без напонском стању, 

за спољну монтажу 

 

1.3 Ознака модела  уписати  

1.4 Земља порекла  уписати  

1.5 Стандарди  

IEC 60076-1, IEC 
60076-2, IEC 60076-
3, IEC 60076-4, IEC 
60076-5, IEC 60076-
8, IEC 60076-10, IEC 

60214, IEC 60076 

 

1.6 Контрола квалитета  ISO 9001  

1.7 Класа термичке изолације  A  

2 НАЗИВНИ   ПОДАЦИ   И   КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.1 Називна снага:  
- примара / секундара 

 
kVA 

 
160 / 160  

2.2 Хлађење - ONAN  

2.3 Називни напон намотаја:  
- ВН намотај  

 
kV 

 
10 
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  Кодни број   15013   

  Опрема   
 Кућни трафо 

10/0,4 kV   

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
- СН намотај  kV 

 
0.4 

 

2.4 

Регулатор напона:  
- тип регулације 
- позиција регулатора напона  
- тип регулације напона 
- опсег регулације 
- корак регулације 
- број корака     
- називна снага 

 
 

 
 

 
% 
% 
 
 
 

 
 

Без напонски 
у  намотајима ВН 

C.F.V.V. 
+ 5      -  5 

2.5 
5 

називна снага у свим 
позицијама 

 

2.5 Фреквенција Hz 50  

2.6 Спрега трофазних намотаја (група 
вектора IEC 60076)  Yzn5  

3. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 

3.1 

Импеданса кратког споја, прерачуната 
на референтну температуре од 75 ºC,  
при називној фреквенци и при називној 
снази: 

% 4±10%  

3.2 Трајање кратког споја  s 2  

3.3 Гарантовани губици    

3.3.1 
Губици у празном ходу при називном 
напону и називној фреквенцији 

 

W  
 

≤630  

3.4.7 Струја празног хода при називној 
фреквенцији  на 1.00 Un у %  А уписати  

3.5 Нивои изолације:    

3.5.1 - Високонапонска страна (ВН)    LI 75  AC 28  

3.5.2 - Нисконапонска страна (НН)  LI0 - AC 3  

3.6 Највиши напон опреме(ефективна 
вредност):    

3.6.1 ВН kV 12  

3.6.2 НН  kV 1,1  

3.7 Називни ниво изолације    

3.7.1 
Индуковани напон на :  
- ВН намотају  
- НН намотају  

 
kV  
kV 

 
20 
0.8 

 

3.8. 
Максимални пораст температуре при 
номиналној снази    

3.8.1. Намотаји ºC 65  

3.8.2. Топле тачке намотаја ºC 78  

3.8.3. Горњи слој уља ºC 60  

4 УЉЕ 

4.1 
Уље:  
- произвођач 
- тип 

 

 
уписати 
уписати 

 

 

5 ПРОВОДНИ ИЗОЛАТОРИ 
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  Кодни број   15013   

  Опрема   
 Кућни трафо 

10/0,4 kV   

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

5.1    ВН проводни изолатори    

5.1.1 - број  3  

5.1.2 - класа kV 12  

5.1.3 - произвођач  По стандарду купца  

5.1.4 - тип  уписати  

5.1.5 - називна струја A 250  

5.1.6 - називна струја кратког споја (1 sec) kA (rms) уписати   

5.1.7 - називни подносиви атмосфе. ударни 
нап kV (peak) 75  

5.1.8 - називни подносиви напон индуст. фрек kV (rms) 28  

5.1.9    Конектори    

5.1.9а - облик mm М 12  

5.1.9б - дужина mm 50  

5.1.9ц - одговарајући за  Cu проводник  

5.1.10 - минимална пузна стаза  mm 290  

5.2 НН проводни изолатори    

5.2.1 - број  4  

5.2.2 - класа kV 1  

5.2.3 - произвођач  По стандарду купца  

5.2.4 - тип  уписати  

5.2.5 - називна струја A ≥630  

5.2.6 - називна струја кратког споја (1 sec) kA (rms) уписати  

5.2.7 - називни подносиви атмосфе. ударни 
нап kV (peak) уписати  

5.2.8 - називни подносиви напон индуст. фрек kV (rms) 3  

5.2.9    Kонектори    

5.2.9а - облик mm уписати  

5.2.9б - дужина mm уписати  

5.2.9ц - подешен за Сu проводник  Сu проводник  

5.2.10 - минимална пузна стаза  mm 75  

6 КОНСТРУКТИВНИ ПОДАЦИ  

6.3 Проводник од кога су израђени 
намотаји:  Бакар  

6.4 Ниво буке, при напону од 105% од 
називне вредности напона dB(А) уписати  

6.5 Ниво радио сметњи при 0,5 МHz, као 
према IEC 60694 µV 2500 max  

7 ТЕЖИНА   И   ДИМЕНЗИЈЕ 

7.1 Укупна тежина трансформатора, 
спремног за погон kg уписати  
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  Кодни број   15013   

  Опрема   
 Кућни трафо 

10/0,4 kV   

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

7.2 

Тежина:  
- склоп језгра и намотаја 
- укупна маса уља 
- укупна маса 

 
kg 
kg 
kg 

 
уписати 
уписати 
уписати 

 

7.5 Склопни цртеж  Доставити уз понуду  

8 СУД   ТРАНСФОРМАТОРА 

8.1 Врста конструкције  Херметички 
затворен, са 
поклопцем 

 

8.2 Материјал суда трансформатора  Квалитетни челик  

8.3 

Точкови :  
- број точкова  
- растојање у попречном смеру између 
два пара точкова: 
- растојање између точкова у 
подужном смеру: 

 
 
 

mm 
 

mm 
 

 
 

два пара 
620 

 
620 

 

8.4 Антикорозиона заштита суда  ДА  

9 ТИПСКА  ИСПИТИВАЊА  

9.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

9.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

9.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

9.4. Описни каталози   укључени у понуду   

9.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

9.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

9.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

10 ОБУКА       
10.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15014   

  Опрема   

Оловна 
стационарна 
акумулаторска 
батерија 110 V   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  
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  Кодни број   15014   

  Опрема   

Оловна 
стационарна 
акумулаторска 
батерија 110 V   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард 

 

IEC 60896-11; DIN 
40742  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.1. Номинални напон V 110  

2.2. Шестосатни капацитет C10     

2.2.1 Главна батерија Аh ≥300  

2.2.2. Помоћна батерија Аh ≥80  

2.3. Број ћелија  53  

2.3.1. Додатна грана батерије  Без додатне гране  

2.4. Стање ћелија  ФОРМИРАНЕ    

2.5. Број плоча по ћелији ком Уписати  

2.6. Материјал за израду плоча  Нерециклирано 
олово  

2.7. Садржај антимона у олову % Уписати  

2.8. Број гарантованих циклусирања на 
10% капацитета 

 Уписати 
 

2.9. Број гарантованих циклусирања на 
50% капацитета 

 Уписати 
 

2.10. Број гарантованих циклусирања на 
100% капацитета 

 Уписати 
 

2.11 Унутрашња проводност ћелије на 20 
ºC  

Ѕ Уписати 
 

2.12. Међућелијске везе  флексибилне  

2.13. Монтажа  унутрашња  

2.14. Антитрусна сталажа  ДА  

2.15. Транспортни чепови  Ком/бат 53  

2.16. Експлоатациони керамички чепови Ком/бат. 60  

3. ТЕЖИНА И ДИМЕНЗИЈЕ  

3.1. Висина чланка mm Уписати  

3.2. Дужина чланка mm Уписати  

3.3. Ширина чланка mm Уписати  

3.4. Тежина чланка без електролита kg Уписати  

3.5 Тежина чланка са електролитом kg Уписати  

4 РАДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

4.1. Максимална температура амбијента ºC + 30  

4.2. Минимална температура амбијента ºC 0  

4.3. Надморска висина m <1000  
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  Кодни број   15014   

  Опрема   

Оловна 
стационарна 
акумулаторска 
батерија 110 V   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

5 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

5.1. Копије типског атеста за батерију  Доставити уз понуду  

5.2. Копије типског атеста за антитрусност 
сталаже 

 Доставити уз понуду 

 

5.3. Копије типског атеста за 
електроизолованост сталаже 

 Доставити уз понуду 

 

5.4. Каталози и литература везана за 
батерију, сталажу, међућелијске везе 
и додатну опрему 

 Доставити уз понуду 

 

5.5. Монтажни цртежи, шеме и сл..  Доставити уз понуду  

5.6. Упутство за монтажу и одржавање  Доставити приликом 
испоруке  

6 ПРАТЕЋА ОПРЕМА  

6.1. Боометар са скалом од најмање 
1,100-1,300 g/cm³ и са тачношћу од 
најмање    0, 005 g/cm³.  

Ком 1 
 

6.2. Термометар са скалом од најмање 0-
1000C и са тачношћу oд најмање 0,50C Ком 1 

 

6.3. Заштитна киселоотпорна кецеља Ком 1 
 

6.4. Заштитне киселоотпорне наочаре Ком 1 
 

6.5. Заштитне киселоотпорне рукавице Ком 1 
 

6.6. Бокал и левак за наливање 
дестиловане воде 

Ком 1 
 

6.7. Налепнице са редним бројевима (од 1 
до 53) за означавање чланака 

Ком 1 
 

6.8. Резервне међућелијске везе Ком 5  
7 ДОКУМЕНТАЦИЈА    

7.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

7.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље  

  укључени у понуду 
  

7.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

7.4. Описни каталози   укључени у понуду   

7.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

7.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

7.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

8 ОБУКА       
8.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15015   
  Опрема   Исправљач   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
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  Кодни број   15015   
  Опрема   Исправљач   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип 

 

Трофазни 
тиристорски 
исправљач  

1.2.1 
Број исправљача тражених 

карактеристика 2 - за главну и помоћну 
батерију 

kom 2  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард 
 

IEC 60896-11; DIN 
40742  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.1. Напон напајања V a.c. 
3х380 +10% -15%, 

50 Hz ± 5% 
 

2.2. Називни једносмерни напон V d.c. 110 ±1%  

2.3. Називна једосмерна струја А 100  

2.3.1. Карактеристика пуњења  UI  

2.4. Врста рада:    

 -нормални рад V/ćeliji 2,23  

 -брзо пуњење I V/ćeliji 2,35  

 -брзо пуњење II (форсирано) V/ćeliji 2,5  

2.9. Подешавање струјног лимита  1,1In  

2.10. Могућност паралелног рада  ДА  

2.11 Показни инструменти    

 -волтметар  ДА  

 -амперметар  ДА  

2.14. Тачност регулације напона:    

 -нормални рад V/ćeliji 2,23 ±1%  

 -брзо пуњење I V/ćeliji 2,35 ±1%  

2.15 Гребенаста склопка за бирање врсте 
рада 

 ДА 
 

2.16 Сигнални и заштитни уређаји:    

 -Контрола превисоког једносмерног 
напона 

 ДА 
 

 -Контрола брзог пуњења  ДА  

 -Индикатор присуства фаза  ДА  

5 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

5.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

5.2. Монтажни цртежи, изглед са свим   укључени у понуду   
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  Кодни број   15015   
  Опрема   Исправљач   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
релевантним димензијама  

5.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

5.4. Описни каталози   укључени у понуду   

5.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

5.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

5.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

6 ОБУКА       
6.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 
 

  Кодни број   15016   
  Опрема   Инвертор   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60896-1  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.1. Напон напајања V d.c. 110  

2.2. Дозвољено одступање напона V d.c. 110 +10% -15%,  

2.3. Називни наизменични напон V d.c. 220±2%, 50 Hz ±0,5%   

2.3.1. Називна снага kVA  4  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   
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  Кодни број   15017   
  Опрема   Пригушница   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ      

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60896-1  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ   
 

2.1. Највиши погонски напон kV 123  

2.2. Назначена фреквенција Hz 50  

2.3. Назначени индуктивитет главног 
намотаја 

mH 0,2 
 

2.3.1. Назначена погонска струја A 630  

2.4. Подносива динамичка струја 
кратког споја 

kA 80 
 

2.5. Подносива термичка струја кратког 
споја  

kA 31,5 
 

2.6. Запречне фреквенције kHz 366-394  

2.7. Прикључци - стандардни плочасти 
дужине 

mm 100 
 

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15018   

  Опрема   
Постројење за 
уземљење 35 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 КАРАКТЕРИСТИКЕ 
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  Кодни број   15018   

  Опрема   
Постројење за 
уземљење 35 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1.1. Метални отпорник за уземљење 
звездишта 35 kV следећих 
карактеристика: 

  

 

1.1.1. Произвођач  Уписати  

1.1.2. Тип  Уписати  

1.1.3. Модел   Уписати  

1.1.4. Називни напон kV 21  

1.1.5. Импеданса Ω 70  

1.1.6. Назначена струја А 300  

1.1.7. Струјни трансформатор    

 Преносни однос А/А 2x50/5/5  

 Класа тачности  5P10  

 Називна снага VA 15  

1.2. Струјни мерни трансформатор 
24kV за спољну монтажу, за 
уземљење звездишта 35kV, 
следећих карактеристика: 

  

 

1.2.1. Произвођач  Уписати  

1.2.2. Тип  Уписати  

1.2.3. Модел   Уписати  

1.2.4. Највиши погонски напон kV 35  

1.2.5. Назначена фреквенција Hz 50  

1.2.6. Назначена краткотрајна струја 
Ith(1s) 

kA 10 
 

1.2.7. Назначени однос трансформације A/A 100/5  

1.2.8. Карактеристике секундарног језгра    

 Класа тачности  5P5  

 Називна снага VA 15  

1.3. Метал оксидни одводник 
пренапона, без искришта, за 
спољну монтажу, следећих 
карактеристика: 

  

 

1.3.1. Произвођач  Уписати  

1.3.2. Тип  Уписати  

1.3.3. Модел   Уписати  

1.3.1. Називни напон kV 24  

1.3.2. Трајни радни напон kV 17  

1.3.3. Назначена струја одвођења kA 10  

1.3.4. Дуготрајна подносива ударна 
струја 

A 800 
 

1.3.5. Гранична струја пражњења kA 100  

1.4. Једнополни растављач 35kV, за 
спољну монтажу, за уземљење 
нуле 35kV, следећих 
карактеристика: 
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  Кодни број   15018   

  Опрема   
Постројење за 
уземљење 35 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1.4.1. Произвођач  Уписати  

1.4.2. Тип  Уписати  

1.4.3. Модел   Уписати  

1.4.4. Назначени напон kV 36  

1.4.5. Назначена струја A 1250  

2 РАДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.1. Максимална температура амбијента ºC + 30  

2.2. Минимална температура амбијента ºC +5  

2.3. Надморска висина m <1000  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15019   

  Опрема   

Орман 
за развод 

наизменичног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ      

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 Орман за развод наизменичног напона се састоји: 

2.1 Трополни компакт прекидач са 
следећим карактеристикама: 
- називни напон 400/230V, 50Hz 

ком 2  
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  Кодни број   15019   

  Опрема   

Орман 
за развод 

наизменичног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано понуђено/гарантовано 

- називна струја 160A 
- Ik=6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом за 
- сигнализацију положаја 
прекидача 
Напомена: 
Овај прекидач је смештен у трафо 
боксу кућног трансформатора. 

2.2 Слободностојећи лимени орман, 
за унутрашњу монтажу, са обе 
бочне стране и задњом страном, 
вратима са бравом и кључем, 
доступан само са предње стране. 
Орман је опремљен са: 
- основном плочом за пролаз 
каблова са доње стране 
- са монтажном плочом 
- кабловским уводницама 
- носећим шинама 
- прибором за међувезе 
- куком за транспорт краном 
Орман се испоручује комплетно 
ожичен са уграђеном  опремом 
према овој спецификацији. 
Комплетно ожичен орман са 
уграђеном  опремом треба да 
подноси: 
- радну струју 200A 
- струју кратког споја 6kA 
димензије ормана су ВxШxД: 
2000x800x600mm. 

ком 1  

2.3 Слободностојећи лимени орман, 
за унутрашњу монтажу, са обе 
бочне стране и задњом страном, 
вратима са бравом и кључем, 
доступан само са предње стране. 
Орман је опремљен са: 
- основном плочом за пролаз 
каблова са доње стране 
- са монтажном плочом 
- кабловским уводницама 
- носећим шинама 
- прибором за међувезе 
- куком за транспорт краном 
Орман се испоручује комплетно 
ожичен са уграђеном  опремом 
према овој спецификацији. 
Комплетно ожичен орман са 
уграђеном  опремом треба да 
подноси: 
- радну струју 200A 
- струју кратког споја 6kA 
димензије ормана су ВxШxД: 
2000x600x600mm. 

ком 1  

2.3.1 Микропроцесорски уређај за 
мерење и сигнализацију са 
следећим карактеристикама: 
- локалне функције: 
       - LCD дисплеј за приказ текста 
и мерених величина 
       - LED диоде са могућношћу 
слободног додељивања сигнала - 
комуникације: 
       - интерфејс са предње стране 

ком 1  
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уређаја за прикључење PC-a 
(електрично RS232 или оптиком) 
       - системски интерфејс на 
задњој страни уређаја  (протокол 
IEC61850, оптика) 
- опште функције: 
       - приказ грешке 
       - регистрација (меморисање) 
догађаја 
       - регистровање квара и 
архивирање 
       - мерења 
       - самонадзор 
- аналогни улази: 
- 3 напонска улаза 230V, 50Hz 
- 6 струјних улаза назначене 
струје 5A, 50Hz 
- ≥ 3 бинарна излаза 
- ≥ 18 бинарних улаза 
- за уградњу (flush mounting) 

2.4 Шестополна степенаста склопка 
са нултим положајем: 
 - 400/230V AC 
 - 160A 
 - 4 степена 
 - са седмим полом 10A за 
сигнализацију 

ком 1  

2.5 Струјни трансформатори са 
следећим карактеристикама: 
- 150/5 A 
- кл.0.5; Fs=5 
- 10 VA 

ком 6  

2.6 Бројило активне енергије са 
следећим карактеристикама: 
- са 4-жичним прикључком на 
напон 231/400V 
- са прикључком за струју 5A 
- класе 0.5 

ком 1  

2.7 Монофазни изолациони 
трансформатор: 
- 50VA 
- 230/100V 
- са електростатичким екраном 
- суви 
- Ik=6kA 

ком 1  

2.8 Волтметар за контролно мерење са 
следећим карактеристикама: 
- за мерење тренутне ефективне 
вредности напона 
- за директан прикључак на напон 
400V/231V, 50Hz 
- са скалом опсега 0-500V 
- са покретним гвожђем 
- за уградњу 
- димензија 96x96mm 

ком 2  

2.9 Волтметарска преклопка за 
мерење линијских и фазних 
напона. 

ком 2  

2.10 Контролник наизменичног напона: 
- 400/230V AC 
- са два мирна сигнална контакта 
(један за сигнализацију нестанка 
напона, а други за услов укључења 
нужног светла) 

ком 1  



 165 од 425 
 

  Кодни број   15019   

  Опрема   

Орман 
за развод 

наизменичног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано понуђено/гарантовано 

2.11 Једнополна гребенаста преклопка 
са нултим положајем: 
- 400/230V AC 
- In=10A 

ком 1  

2.12 Једнополна гребенаста склопка са 
нултим положајем: 
- 400/230V AC 
- In=16A 

ком 1  

2.13 Контактор следећих 
карактеристика: 
- напон калема 230V AC 
- са три главна контакта 
- струја контаката 16A 

ком 1  

2.14 Фотореле за аутоматско 
укључивање и искључивање 
расвете: 
- напон напајања 230V AC 
- излазни контакти: max 4A, 250V 
- са фотосондом за спољашњу 
монтажу 
- минимална дужина кабла 10m 

ком 1  

2.15 Помоћни реле са следећим 
карактеристикама: 
- 230V AC 
- комплет са подножјем 
- са два радна контакта 

ком 1  

2.16 Високо-учински трополни осигурач-
растављач следећих 
карактеристика: 
 - за струју 160A 
 - називни напон 500V 
 - са уметком "gG" 160A 
Напомена: један се налази у 
ормарићу за напајање машине за 
филтрирање уља 

ком 2  

2.17 Трофазна утичница за напајање 
мерних кола за испитивање 
каблова 35kV и 10kV: 
 - 400/230V AC 
 - 63A 

ком 1  

2.18 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 80A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 1  

2.19 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 6A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 6  

2.20 Једнополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 6A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 2  



 166 од 425 
 

  Кодни број   15019   

  Опрема   

Орман 
за развод 

наизменичног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано понуђено/гарантовано 

2.21 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 10A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 2  

2.22 Једнополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 10A 
- карактеристике C 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 1  

2.23 Једнополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 10A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 3  

2.24 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 20A 
- карактеристике C 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 3  

2.25 Једнополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 20A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 1  

2.26 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 16A 
- карактеристике C 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 3  

2.27 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 16A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 7  

2.28 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 50A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 3  
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2.29 Ормарић радионичке израде: 
-  за спољашњу монтажу 
  за сместај осигурача из т.16 
-  за прикључење машине за 
филтрирање уља 
-  са две кабловске уводнице 
одоздо 
   за кабл типа PP41 3x70+35mm² 

ком 1  

2.30 Једнополни заштитни аутоматски 
прекидач 400/230VAC, 6A, "B". ком 1  

2.31 Монофазна "шуко" утичница 
230VAC ком 1  

2.32 Микропрекидач ком 1  

2.33 Флуо светиљка за осветљење 
ормана, 18W, 230VAC ком 1  

2.34 Електролитички бакар Ecu kg 1,6  

2.35 Редне стезаљке (струјне) за 
проводнике до 6mm² 

ком 100  

2.36 Редне стезаљке  (напонске) за 
проводнике до 6mm² ком 100  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА      

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама,    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 

. 
  Кодни број   15020   

  Опрема   

Орман 
за развод 

једносмерног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60947  
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1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 Орман за развод једносмерног напона се састоји: 

2.1 Слободностојећи лимени орман,  
за унутрашњу монтажу, са обе  
бочне стране и задњом страном, 
 вратима са бравом и кључем,  
доступан само са предње стране. 
Орман је опремљен са: 
- основном плочом за пролаз  
   каблова са доње стране 
- са монтажном плочом 
- кабловским уводницама 
- носећим шинама 
- прибором за међувезе 
- куком за транспорт краном 
Орман се испоручује комплетно  
 ожичен са уграђеном  опремом  
 према овој спецификацији. 
Комплетно ожичен орман са  
 уграђеном  опремом треба  
 да подноси: 
- радну струју 200A 
- струју кратког споја 2kA 
димензије ормана су 
 ВxШxД: 2000x800x600mm. 

ком 1  

2.2 Модуларни исправљачки систем  
који се састоји од: 
 - 5 модула типа RM 30110 
 - јединице за контролу и  
   мониторинг исправљачког  
   система типа SM34 
 - заштитних елемената  
(осигурачи, аутоматски прекидачи) 

ком 1  

2.3 Микропроцесорски уређај за 
 мерење и сигнализацију са  
  следећим карактеристикама: 
- локалне функције: 
       - LCD дисплеј за приказ  
          текста и мерених величина 
       - LED диоде са могућношћу  
         слободног додељивања  
сигнала 
- комуникације: 
       - интерфејс са предње стране  
        уређаја за прикључење PC-a 
        (електрично RS232 или 
оптиком) 
       - системски интерфејс на 
задњој 
         страни уређаја 
         (протокол IEC61850, оптика) 
- опште функције: 
       - приказ грешке 
       - регистрација (меморисање)  
          догађаја 
       - регистровање квара и  
         архивирање 
       - мерења 
       - самонадзор 
- аналогни улази: 
       - 1 напонski улаз 110V DC 
       - 1 улаз 0-20mA или PT100 
- ≥ 3 бинарна излаза 

ком 1  
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- ≥ 26 бинарних улаза 
- за уградњу (flush mounting) 

2.4 Двополни компакт прекидач са  
      следећим карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називна струја 160A 
- Ik=2kA 
- са једним преклопним  
   сигналним контактом за 
  сигнализацију положаја прекидача 

ком 1  

2.5 Струјни шант 
-  назначене струје 100A/60mV ком 2  

2.6 Амперметар за контролно  
  мерење са следећим  
   карактеристикама: 
 -  за једносмерну струју 
 -  за прикључак на шант 
100A/60mV 
 -  са скалом опсега 0-100A 
 -  са покретним гвожђем 
 -  за уградњу 
 -  димензија 96x96mm 

ком 1  

2.7 Мерни претварач: 
 -  за прикључак на шант 
100A/60mV 
 -  са излазниm опсегом 0-20mA 
 -  напон напајања 99-130V DC 

ком 1  

2.8 Мерни претварач температуре: 
 -  за прикључак Pt100 сонде 
 -  са излазниm опсегом 0-20mA 
 -  напон напајања 99-130V DC 

ком 2  

2.9 Pt100 сонда за мерење  
 температуре ваздуха. ком 1  

2.10 Термометар за мјерење  
   температуре у сувим и  
влажним просторијама,  
за мјерење спољашне 
 температуре, следећих  
карактеристика: 
- КУЋИШТЕ: пластично,  
водонепропусно 
- ЗАШТИТНА ЦЕВ: 
 Ø 6 mm; materijal Č 4574 
- МЕРНИ ОТПОР:  
Pt 100, klaса B 
- МЕРНО ПОДРУЧЈЕ: 
 -30 до +60°C 

ком 2  

2.11 Контактор следећих  
карактеристика: 
- напон калема 99-130V DC 
- са два главна контакта 
- струја главних контаката 16A 

ком 1  

2.12 Волтметар за контролно  
мерење са следећим  
карактеристикама: 
 -  за прикључак na напон 130V DC 
 -  са скалом опсега 0-150V 
 -  са покретним гвожђем 
 -  за уградњу 
 -  димензија 96x96mm 

ком 3  

2.13 Трополна преклопка са  
нултим положајем: 
 - 130V DC 
 - 10A 

ком 1  
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2.14 Двополни заштитни аутоматски 
 прекидач са следећим 
 карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називне струје 6A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним 
 сигналним контактом 

ком 6  

2.15 Двополни заштитни  
аутоматски прекидач са  
следећим карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називне струје 25A 
- карактеристике D 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним  
сигналним контактом 

ком 9  

2.16 Двополни заштитни 
 аутоматски прекидач са  
следећим карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називне струје 20A 
- карактеристике D 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним  
сигналним контактом 

ком 1  

2.17 Двополни заштитни  
аутоматски прекидач са  
следећим карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називне струје 16A 
- карактеристике D 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним  
сигналним контактом 

ком 21  

2.18 Двополни заштитни  
аутоматски прекидач  
са следећим карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називне струје 16A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним  
сигналним контактом 

ком 1  

2.19 Двополни заштитни  
аутоматски прекидач 
 са следећим  
карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називне струје 10A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним  
сигналним контактом 

ком 2  

2.20 Двополни заштитни  
аутоматски прекидач са 
 следећим карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називне струје 40A 
- карактеристике C 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним  
сигналним контактом 

ком 2  
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  Кодни број   15020   

  Опрема   

Орман 
за развод 

једносмерног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

2.21 Пролазна кутија - ормарић  
од декапираног лима, 
 за унутрашњу монтажу,  
димензија ШxВxД 400x350x150. 
Орман је опремљен 
 са кабловским уводницама: 
 - са доње стране  
за кабл PP00 2x25mm² 
 - са горње стране 
 за кабл 2 x PP00 1x25mm² 
У орману се налазе 
 два високоучинска 
 топљива осигурача 
 велике прекидне моћи: 
 - gG карактеристике 
 - називног напонa 500V 
 - номиналне струје 63A 
 - са микропрекидачем  
за сигнализацију испада 
 - величине 00 
 - са постољем  
- називног напонa 500V 
- номиналне струје 125A 

ком 1  

2.22 Стационарна акумулаторска 
 Ni-Cd батерија,  
за напон 110V DC,  
 састављена од  
85 редно везаних ћелија.  
Ћелије се налазе у  
пластичном кућишту и  
поређане су на једнонивовску 
 сталажу. 
Капацитет батерије износи 240Ah. 
Батерију испоручује произвођач  
комплетно постављену. 

ком 1  

2.23 Једнополни заштитни  
аутоматски прекидач  
400/230VAC, 6A, "B". 

ком 1  

2.24 Монофазна "шуко" утичница 
 230VAC ком 1  

2.25 Микропрекидач ком 1  

2.26 Флуо светиљка за осветљење 
 ормана, 18W, 230VAC ком 1  

2.27 Електролитички бакар Ecu kg 1,6  

2.28 Редне стезаљке (напонске)  
за проводнике до 6mm² ком 100  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 

Прегледан списак типских  

испитивања. за сваки тип и  

класу специфициране опреме 

  укључени у понуду 

  

3.2. 

Монтажни цртежи, изглед  

са свим релевантним  

димензијама, изглед  

прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 

  

3.3. 
Копије типских атеста и 

 сертификата  
  укључени у понуду 
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  Кодни број   15020   

  Опрема   

Орман 
за развод 

једносмерног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. 
Упутство за монтажу, 

 испитивање  и одржавање 
  укључени у понуду 

  

3.7. 
Предлог протокола 

 о рутинским испитивањима 
  укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 
 

  Кодни број   15021   

  Опрема   

Орман 
за развод 

инверторског напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 Орман за развод инверторског напона се састоји: 

2.1 Слободностојећи лимени орман, за 
унутрашњу монтажу, са обе бочне 
стране и задњом страном, вратима 
са бравом и кључем, доступан само 
са предње стране. 
Орман је опремљен са: 
- основном плочом за пролаз 
каблова са доње стране 
- са монтажном плочом 
- кабловским уводницама 
- носећим шинама 
- прибором за међувезе 
- куком за транспорт краном 
Орман се испоручује комплетно 
ожичен са уграђеном  опремом 
према овој спецификацији. 
Комплетно ожичен орман са 
уграђеном  опремом треба да 
подноси: 
- радну струју 100A 
- струју кратког споја 6kA 
димензије ормана су ВxШxД: 
2000x600x600mm. 

ком 1  

2.2 Монофазни инвертор: 
- излазна снага 3000 VA 
- улазни напон od 88V DC до 160V 
DC 
- излазни напон 230 V (подесив од 

ком 1  
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  Кодни број   15021   

  Опрема   

Орман 
за развод 

инверторског напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

208V до 240V) 
- учестаност излазног напонa 50 Hz 

2.3 Монофазни изолациони 
трансформатор: 
- 2500VA 
- 230/230V 
- са електростатичким екраном 
- суви 
- Ik=6kA 

ком 1  

2.4 Двополни заштитни аутоматски 
прекидач са следећим 
карактеристикама: 
- називни напон 230V, 50Hz 
- називна струја 6A 
- карактеристике B 
- Ik=6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 1  

2.5 Двополни заштитни аутоматски 
прекидач са следећим 
карактеристикама: 
- називни напон 230 V, 50Hz 
- називне струје 6 A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 13  

2.6 Волтметар за контролно мерење са 
следећим карактеристикама: 
 -  за прикључак na напон 230V AC 
 -  са скалом опсега 0-250V 
 -  са покретним гвожђем 
 -  за уградњу 
 -  димензија 96x96mm 

ком 1  

2.7 Једнополни заштитни аутоматски 
прекидач 400/230VAC, 6A, "B". ком 1  

2.8 Монофазна "шуко" утичница 
230VAC ком 1  

2.9 Микропрекидач ком 1  

2.10 Флуо светиљка за осветљење 
ормана, 18W, 230VAC ком 1  

2.11 Електролитички бакар Ecu kg 1,2  

2.12 Редне стезаљке (напонске) за 
проводнике до 6mm ком 50  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 
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  Кодни број   15021   

  Опрема   

Орман 
за развод 

инверторског напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15022   
  Опрема   Орман у пољу   

Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 
1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 Орман у пољу се састоји: 

2.1 Разводни лимени орман, димензија 
1700x800x300mm за спољну 
монтажу, браварски, електричарски 
и фарбарски комплетно урађен, 
радионичке израде. 

ком 1  

2.2 Контактoр за укључење прекидача  
 -          110V DC 

                   -       комплет са 
подножјем 

ком 1  

2.3 Термостат ком 1  

2.4 Грејач за 220V AC, 100W ком 2  

2.5 Монофазна „шуко” утикачка кутија 
за надградњу за влажне просторије 
у металном кућишту, назначеног 
напонa 220V, 50Hz, назначене 
струје 16A. 

ком 1  

2.6 Трофазна „шуко” утикачка кутија за 
надградњу за влажне просторије у 
металном кућишту, назначеног 
напонa 3x380/220V, 50Hz, 
назначене струје 10A. 

ком 1  

2.7 Прекидач за укључење и 
искључење електричних кругова 
расвете, једнополни за влажне 
просторије за надградњу, 
назначеног напона 220V, 50Hz, 
назначене струје 10А. 

ком 1  

2.8 Сијалична арматура са заштитном 
мрежом у металном кућишту за 
грло Е27 са прозирним стаклом, 
комплет са сијалицом 40W, 230V. 

ком 1  

2.9 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач, сличан типу PRG4480, 
кат. број BS017310+BD900005 
"Schrack" 

-            за назначени напон 220V 
AC 

ком 5  
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  Кодни број   15022   
  Опрема   Орман у пољу   

Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 
-            назначене струје 10A 
-            C карактеристике 
-            са једним мирним 

сигналним контактом  

2.10 Двополни заштитни аутоматски 
прекидач, сличан типу PRG4470, 
"Schrack" 

-            прекидна моћ 10 kA 
-            за назначени напон 110V 

DC 
-            назначене струје 10A 
-            C карактеристике 
-            са једним мирним 

сигналним контактом  

ком 4  

2.11 Двополни заштитни аутоматски 
прекидач, сличан типу PRG4470, 
"Schrack" 

-            прекидна моћ 10 kA 
-            за назначени напон 110V 

DC 
-            назначене струје 16A 
-            C карактеристике 
-            са једним мирним 

сигналним контактом  

ком 3  

2.12 Струјне редне стезаљке за 
проводнике до 10mm², сличне типу 
UGSK/S "PHOENIX" 

ком 20  

2.13 Редне стезаљке за проводнике до 
6mm², сличне типу UK6N 
"PHOENIX" 

ком 210  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА      

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 

  Кодни број   15023   
  Опрема   РОНТ   

Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено / гарантовано 
1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  
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  Кодни број   15023   
  Опрема   РОНТ   

Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено / гарантовано 

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 РОНТ се састоји: 

2.1 Разводни орман за смештај 
елемената за заштиту напонских 
кола, постављен на средњем 
носачу напонских трансформатора, 
за спољњу монтажу димензија 
400x600x300mm. 

ком 1  

2.2 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач 
-    за назначени напон 220V AC 
-    назначене струје 6A 
-    B карактеристике 
са једним преклопним сигналним 
контактом 

ком 1  

2.3 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач за заштиту напонских 
кола дистантне заштите,  
-    за назначени напон 220V AC 
-    назначене струје 1,6A 
-    са два преклопна сигнална 
контакта (S2C-H6R i S2C-H6R(2)) 

ком 2  

2.4 Термостат ком 1  

2.5 Грејач за 220V AC, 50W ком 1  

2.6 Монофазна „шуко” утикачка кутија 
за надградњу за влажне просторије 
у металном кућишту, назначеног 
напонa 220V, 50Hz, назначене 
струје 16A 

ком 1  

2.7 Прекидач за укључење и 
искључење електричних кругова 
расвете, једнополни за влажне 
просторије за надградњу, 
назначеног напона 220В, 50Хз, 
назначене струје 10А. 

ком 1  

2.8 Сијалична арматура са заштитном 
мрежом у металном кућишту за 
грло Е27 са прозирним стаклом, 
комплет са сијалицом 40W, 230V. 

ком 1  

2.9 Редне стезаљке за проводнике до 
10mm²,  ком 16  

2.10 Редне стезаљке за проводнике до 
10mm²,  ком 10  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   
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  Кодни број   15023   
  Опрема   РОНТ   

Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено / гарантовано 

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15024   

  Опрема   
Орман управљања и 

заштите ДВ поља 110 kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено / гарантовано 
1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 Орман у пољу се састоји: 

2.1 Слободностојећи орман за 
унутрашњу монтажу, направљен од 
два пута декапираног лима, заштите 
IP52, са стакленим вратима са 
предње стране и обртним рамом, са 
могућношћу приступа опреми са 
предње и задње стране, са улазом 
каблова са доње стране ормана, 
димензија: 800x800x2200mm (ширина 
x дубина x висина), сличан типу 
"Евротехна". 

ком 1  

2.2 Нумеричка заштитна и управљачка 
јединица поља, са LCD дисплејем за 
приказ шеме поља, текста и приказом 
мерних величина и подешења, 
операторским панелом за 
командовање расклопним апаратима, 
по опису из техничке спецификације  

ком 1  

2.3 Нумерички дистантни реле за 
заштиту далеководног поља, са LCD 
дисплејем за приказ текста и 
подешења, по опису из техничке 
спецификације  

ком 1  

2.4 Испитна утичница за испитивање 
заштите, по опису из техничке 
спецификације 

ком 2  

2.5 Двополни аутоматски прекидач, 
сличан типу  PL7-C20/2-DC, "Moeller" 

-      прекидна моћ 10kA 
        In=20A 
        Un=110V DC 
-      са 1NO+1NC 

помоћниm контактом 

ком 1  

2.6 Двополни аутоматски прекидач, 
сличан типу  PL7-C16/2-DC, "Moeller" 

-     прекидна моћ 10kA 
        In=16A 

ком 2  
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  Кодни број   15024   

  Опрема   
Орман управљања и 

заштите ДВ поља 110 kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено / гарантовано 

        Un=110V DC 
-      са 1NO+1NC 

помоћним контактом 

2.7 Двополни аутоматски прекидач, 
сличан типу  PL7-C6/2-DC, "Moeller" 

-      прекидна моћ 10kA 
        In=6A 
        Un=110V DC 
-      са 1NO+1NC 

помоћниm контактом 

ком 7  

2.8 Релеј за контролу искључног круга, 
сличан типу  FR-02 "IED" 

- Un=110V DC 
ком 6  

2.9 Показивач положаја прекидача 
димензија 25x25mm, сличан типу  
"Gossen" 
             - Un=110V DC 

ком 1  

2.10 Показивач положаја растављача 
димензија 25x25mm diam, сличан 
типу  "Gossen" 
             - Un=110V DC 

ком 3  

2.11 Помоћни релеj са подножјем, сличан 
типу  PGR 3170 "Schrack" 

        Un=110V DC 
-      са три преклопна 

контакта 

ком 22  

2.12 Помоћни релеj са подножјем, сличан 
типу  "Schrack" 

        Un=110V DC 
-      са четири преклопна 

контакта 

ком 1  

2.13 Помоћни релеj са подножјем, сличан 
типу  PGR 3170 "Schrack" 

        Un=60V AC 
-      са три преклопна 

контакта 

ком 4  

2.14 Амперметар за прикључак на струјни 
трансформатор 600/1А, скале 90°, 
сличан типу  "Gossen" 

ком 1  

2.15 Волтметар за прикључак на напонски 
трансформатор 110/0,1kV, кл. 1,5, 
сличан типу  "Искра" 

ком 1  

2.16 Волтметарска преклопка за мерење 3 
фазна и 3 међуфазна напона, 
панелна, слична типу  "Moeller" 

ком 1  

2.17 Тастер са типком црвене боје, сличан 
типу  "Moeller" 

-        два мирна контакта 
-        два радна контакта 

ком 1  

2.18 Тастер са типком зелене боје, сличан 
типу  "Moeller" 

-        два мирна контакта 
-        два радна контакта 

ком 1  

2.19 Тастер са типком беле боје, сличан 
типу  "Moeller" 

-        два мирна контакта 
-        два радна контакта 

ком 3  

2.20  Термостат, 0..+60°C,  ком 1  

2.21 Преклопка ЛОК.-ДАЉ, двоположајна, 
трополна, панелна, слична типу 
"Moeller" 

        In=10A 

ком 1  

2.22 Монофазна утичница, слична типу 
"Moeller ком 1  
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  Кодни број   15024   

  Опрема   
Орман управљања и 

заштите ДВ поља 110 kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено / гарантовано 

        In=16A 
        Un=230V  
-       номинална 

фреквенција 50Hz 

2.23 Неонка за осветљење ормана са 
прекидачем на себи, слична типу  
"Schrack" 

        Pn=6W 
        Un=110-230V AC 

ком 1  

2.24 Грејач, сличан типу  "Schrack" 
        Pn=150W 
        Un=230V AC 

ком 1  

2.25 Једнополни аутоматски прекидач, 
сличан типу PL7-C6/1, "Moeller" 

        In=6A 
        Un=240V AC 

ком 
1  

2.26 Струјне редне стезаљке за 
проводнике до 10mm², сличне типу 
UGSK/S "PHOENIX" 

ком 
15  

2.27 Редне стезаљке за проводнике до 
10mm², сличне типу URTK-6 
"PHOENIX" 

ком 
18  

2.28 Редне стезаљке за проводнике до 
10mm², сличне типу UT 6 "PHOENIX" 

ком 230  

2.29 Ситни монтажни материјал  Пауш.  

2.30 Монтажа, испитивање и 
параметрирање уређаја 

 Пауш.  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15025   

  Опрема   

Орман управљања и 
заштите ТР  поља 110 

kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено / гарантовано 

1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  
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  Кодни број   15025   

  Опрема   

Орман управљања и 
заштите ТР  поља 110 

kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено / гарантовано 

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 Орман у пољу се састоји: 

2.1 Слободностојећи орман за 
унутрашњу монтажу, направљен од 
два пута декапираног лима, заштите 
IP52, са стакленим вратима са 
предње стране и обртним рамом, са 
могућношћу приступа опреми са 
предње и задње стране, са улазом 
каблова са доње стране ормана, 
димензија: 800x800x2200mm (ширина 
x дубина x висина), сличан типу  
"Евротехна". 

ком 1  

2.2 Нумеричка заштитна и управљачка 
јединица поља, са LCD дисплејем , 
по опису из техничке спецификације 

ком 1  

2.3 Микропроцесорски уређај за 
аутоматску регулацију напона са LCD 
дисплејем  по опису из техничке 
спецификације 

ком 1  

2.4 Нумерички  реле за заштиту, са LCD 
дисплејем по опису из техничке 
спецификације  

ком 1  

2.5 Аутономни прекострујни релеј са 
кондензаторским уређајем, са 
прекострујном и земљоспојном 
заштитом и уграђеним релеом за 
контролу искључног круга,  сличан 
типу DRZ-01, "IED". 

        In=1A  
-        називна 

фреквенција 50Hz 

ком 1  

2.6 Испитна утичница за испитивање 
заштите у погону, по опису из 
техничке спецификације. 

ком 1  

2.7 Испитна утичница за испитивање 
заштите у погону, по опису из 
техничке спецификације 

ком 
 

 

2.8 Испитна утичница за испитивање 
заштите у погону, по опису из 
техничке спецификације 

ком 2  

2.9 Двополни аутоматски прекидач, 
сличан типу  PL7-C6/2-DC, "Moeller" 

-        прекидна моћ 10kA 
-        In=6A 
-        Un=110V DC 
-        са 1NO+1NC 

помоћниm контактом 

ком 12  

2.10 Двополни аутоматски прекидач, 
сличан типу  PL7-C0,5/2-DC, "Moeller" 

-        прекидна моћ 10kA 
-        In=0,5A 
-        Un=240V DC 
-        са 1NO+1NC 

помоћниm контактом 

ком 4  

2.11 Једнополни аутоматски прекидач, ком 1  
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  Кодни број   15025   

  Опрема   

Орман управљања и 
заштите ТР  поља 110 

kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено / гарантовано 

сличан типу  PL7-C6/1, "Moeller" 
-        In=6A 
-        Un=240V AC 

2.12 Релеј за контролу искључног круга, 
сличан типу  "IED" 

- Un=110V DC 
ком 1  

2.13 Показивач положаја прекидача 
димензија 25x25mm, сличан типу  
"Gossen" 
             - Un=110V DC 

ком 1  

2.14 Показивач положаја растављача 
димензија 25x25mm diam, сличан 
типу  "Gossen" 
             - Un=110V DC 

ком 2  

2.15 Помоћни релеj са подножјем, сличан 
типу  PGR 3170 "Schrack" 

-        Un=110V DC 
-        са три преклопна 

контакта 

ком 32  

2.16 Помоћни релеj са подножјем, сличан 
типу  PGR 3170 "Schrack" 

-        Un=60V AC 
-        са три преклопна 

контакта 

ком 1  

2.17 Мерни претварач 0-300W, сличан 
типу  "Искра" 

-        In=0-20mA 
-        Un=110V DC 

ком 1  

2.18 Амперметар за прикључак на струјни 
трансформатор 200/1А, скале 90°, 
сличан типу  "Gossen" 

ком 1  

2.19 Волтметар за прикључак на напонски 
трансформатор 110/0,1kV, кл. 1,5, 
сличан типу  "Искра" 

ком 1  

2.19 Волтметарска преклопка за мерење 3 
фазна и 3 међуфазна напона, 
панелна, слична типу  "Moeller" 

ком 1  

2.20 Тастер са типком црвене боје, сличан 
типу  "Moeller" 

-        два мирна контакта 
-        два радна контакта 

ком 1  

2.21 Тастер са типком зелене боје, сличан 
типу  "Moeller" 

-        два мирна контакта 
-        два радна контакта 

ком 1  

2.22 Тастер са типком беле боје, сличан 
типу "Moeller" 

-        два мирна контакта 
-        два радна контакта 

ком 2  

2.23  Термостат, 0..+60°C,  ком 1  

2.24 Преклопка ЛОК.-ДАЉ., двоположајна, 
трополна, панелна, слична типу  
"Moeller" 

-        In=10A 

ком 1  

2.25 Монофазна утичница, слична типу  
"Moeller 

-        In=16A 
-        Un=230V  
-        номинална 

фреквенција 50Hz 

ком 1  

2.26 Неонка за осветљење ормана са 
прекидачем на себи, слична типу 
"Schrack" 

ком 1  
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  Кодни број   15025   

  Опрема   

Орман управљања и 
заштите ТР  поља 110 

kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено / гарантовано 

-        Pn=6W 
-        Un=110-230V AC 

2.27 Грејач, сличан типу  "Schrack" 
-        Pn=150W 
-        Un=230V AC 

ком 1  

2.28 Струјне редне стезаљке за 
проводнике до 10mm², сличне типу 
UGSK/S "Phoenix" 

ком 32  

2.29 Редне стезаљке за проводнике до 
10mm², сличне типу URTK-6 "Phoenix" ком 17  

2.30 Редне стезаљке за проводнике до 
10mm², са помоћним прибором, 
сличне типу UT 6 "Phoenix" 

ком 250  

2.31 Ситни монтажни материјал  Пауш.  

2.32 Монтажа, испитивање и 
параметрирање уређаја 

 Пауш.  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       

4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   
 
 
 
 
 
 
 
 

  Кодни број   15026   

  Опрема   
Орман станичног 

рачунара   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено / гарантовано 

1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  
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  Кодни број   15026   

  Опрема   
Орман станичног 

рачунара   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено / гарантовано 

1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  
2 Орман у пољу се састоји: 

2.1 Слободностојећи орман за 
унутрашњу монтажу, направљен од 
два пута декапираног лима, 
заштите IP52, са стакленим 
вратима са предње стране и 
обртним рамом, са могућношћу 
приступа опреми са предње и 
задње стране, са улазом каблова са 
доње стране ормана, димензија: 
800x800x2200mm (ширина x дубина 
x висина), сличан типу KB-W0-
44U/80/80 "Евротехна". 

ком 1  

2.2 Станични рачунар 
-      систем: оптимални hardware -a 
-      SSD storage: 120GB; 

ком 1  

2.3 Инжењерска станица 
-       систем: optimalnog hardware-a  
-      SSD storage: min 60GB; 
 

ком 1  

2.4 Централни  switch, сличан типу 
"Ruggedcom 2100". 
       4 x 100FX – Multimode, 1300nm, 
MTRJ; 
       4 x 10/100T x RJ45 ; 
       2 x 10/100/1000T x RJ45; 
    88-300Vdc или 85-264V AC; 

ком 1  

2.5 GPS сат ком 1  

2.6 21” LCD monitor ком 1  

2.7 APC UPS besprekidno напајање ком 1  

2.8 Двополни аутоматски прекидач, 
сличан типу  "Moeller" 

-       прекидна моћ 
10kA 

        In=6A 
        Un=110V DC 
-       са 1NO+1NC 

сигналним контактом 

ком 3  

2.9 Термостат, 0..+60°C. ком 1  

2.10 Монофазна утичница, слична типу 
"Moeller 

        In=16A 
        Un=230V  
     номинална 

фреквенција 50Hz 

ком 1  

2.11 Неонка за осветљење ормана са 
прекидачем на себи, слична типу  
"Schrack" 

-        Pn=6W 
-        Un=110-230V AC 

ком 1  

2.12 Грејач, сличан типу  "Schrack" 
-        Pn=150W 
-        Un=230V AC 

ком 1  

2.13 Ситни монтажни материјал  Пауш.  

2.14 Монтажа, испитивање и 
параметрирање уређаја  Пауш.  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  
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  Кодни број   15026   

  Опрема   
Орман станичног 

рачунара   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено / гарантовано 

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама   укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15027   

  Опрема   
Орман за обрачунско 

мерење   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ      
1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  
1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  
1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 Орман у пољу се састоји: 

2.1 Слободностојећи орман за 
унутрашњу монтажу, направљен од 
два пута декапираног лима, 
заштите IP52, са стакленим 
вратима са предње стране и 
обртним рамом, са могућношћу 
приступа опреми са предње и 
задње стране, са улазом каблова са 
доње стране ормана, димензија: 
600x250x2200mm (ширина x дубина 
x висина). 

ком 1  

2.2 Мерна прикључна кутија МПК: 
-          24 редне 

стезаљке 
-          за прикључак 

проводника до 16mm² 

ком 2  

2.3 Вишефункцијско трофазно бројило 
у FULL верзији, слично типу SL7000 
"ACTARIS" 

- за прикључак на струјни 
трансформатор  

       2x100/1/1/1/1 
- за прикључак на напонски 

ком 2  



 185 од 425 
 

  Кодни број   15027   

  Опрема   
Орман за обрачунско 

мерење   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

трансформатор   
      110/√3:0.1/√3:0.1/√3 
-  кл. 0.2  
- са DLMS/COSEM протоколом 
- са комуникационим портом 

РС232 и РС485 
- за надградњу 

2.4 Модем ком 1  

2.5 Meђутрансформатор 220/100V, 
200VA ком 1  

2.6 Помоћни реле сличан типу PGR 
3170  “SCHRACK”,  

-          110V , 50 Hz 
-          са три 

преклопна контакта 
-          комплет са 

подножјем 

ком 2  

2.7 Умноживач импулса сличан типу 
“Михаило Пупин-Аутоматика”,  

-          Wh/imp 
-          са три контакта 
-          комплет са 

подножјем 

ком 1  

2.8 Умноживач импулса сличан типу 
“Михаило Пупин-Аутоматика”,  

-          VArh/imp 
-          са три контакта 
-          комплет са 

подножјем 

ком 1  

2.9 Реле за синхронизацију тачног 
времена слично типу “Михаило 
Пупин-Аутоматика”,  

  -     са три контакта 
                   -     комплет са 
подножјем 

ком 1  

2.10 Осигурачко подножје за надградњу, 
номиналне струје 25А, номиналног 
напона 500V, комплет са 
калибарским прстеном, капом 
навоја Е27 и са топљивим уметком 
карактеристике gF за 6А, слично 
типу UZ25/6А "IEP". 

ком 2  

2.11 Осигурачко подножје за надградњу, 
номиналне струје 25А, номиналног 
напона 500V, комплет са 
калибарским прстеном, капом 
навоја Е27 и са топљивим уметком 
карактеристике gF за 2А, слично 
типу UZ25/2А "IEP". 

ком 1  

2.12 Монофазна утичница, слична типу 
"Moeller 

        In=16A 
        Un=230V  
-        номинална 

фреквенција 50Hz 

ком 1  

2.13 Неонка за осветљење ормана са 
прекидачем на себи, слична типу 
"Schrack" 

        Pn=6W 
        Un=110-230V AC 

ком 1  

2.14 Грејач, сличан типу  "Schrack" 
        Pn=150W 
        Un=230V AC 

ком 1  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА      
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  Кодни број   15027   

  Опрема   
Орман за обрачунско 

мерење   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама   укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15301   

  Опрема   
Трансформаторска 
ћелија - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-200, IEC 60265-1 
 

IEC 62271-100. IEC 60529 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   
1.7. Услови рада   у складу са IEC60694 Normal  

1.8. Максимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C ≤+40 

 

1.9. Минимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C -5 

 

1.10. Конструкција   

Слободно стојећа " metal - 
clad " ћелија са извлачивим 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу 

 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ     

2.1. 

Трансформаторска ћелија 35kV: 
Слободно стојећа " metal - clad " 
ћелија са извлачивим вакумским 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу, комплетно опремљена 
са свим неопходним деловима за 
спајање, монтажу, осветљење и 
грејање, са микропроцесорском 
заштитом.     

 димензије: širina x visina x dubina mm x mm x 
mm уписати   

 Свака ћелија опремљена је 
следећим апаратима:     

2.2. трополни вакуумски      
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  Кодни број   15301   

  Опрема   
Трансформаторска 
ћелија - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
извлачиви прекидач за 
унутрашњу монтажу 

2.2.1. Произвођач   уписати    
2.2.2. Тип /модел   уписати   
2.2.3. назначеног напона kV 36  
2.2.4. назначене струје A ≥1600  

2.2.5. назначена моћ прекидања струје 
кратког споја kA/1sec ≥25  

2.2.6. 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA 63  

 Називни напон електромотора  V. D. C 110  

 Напон исклопног и уклопног 
окидача  V. D. C 110  

 Број калемова за укључење  1  
 Број калемова за искључење  1  

2.3. 
струјни мерни 
трансформатори са три 
језгра      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 36  
 Називни преносни однос      
 - I jезгро A/A 2x600/5  
 - II jезгро A/A 2x600/5  
 - III jезгро A/A 2x600/5  
 Класа тачности      
 - I jезгро   0,5  
 - II jезгро   5P10  
 - III jезгро   5P10  
 Фактор сигурности      
 - I jезгро   Fs=10  
 Називна снага      
 - I jезгро VA 15  
 - II jезгро VA 15  
 - III jезгро VA 30  

2.4. 
Напонски мерни 
трансформатори једнополно 
изолован са два језгра      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 36  
 Називни преносни однос kV 35/√3/0,1/√3/0,1/3  
 Класа тачности      
 - I jезгро   1  
 - II jезгро   1/3P  
 Називна снага      
 - I jезгро VA 25  
 - II jезгро VA 90  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА     

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање    укључени у понуду   
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  Кодни број   15301   

  Опрема   
Трансформаторска 
ћелија - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
и одржавање 

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 

  Кодни број   15302   
  Опрема   Изводна ћелија - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
1 ОПШТЕ       

1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-200, IEC 60265-1 
 

IEC 62271-100. IEC 60529 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   
1.7. Услови рада   у складу са IEC60694 Normal  

1.8. Максимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C ≤+40 

 

1.9. Минимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C -5 

 

1.10. Конструкција   

Слободно стојећа " metal - 
clad " ћелија са извлачивим 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу 

 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ     

2.1. 

Изводна ћелија 35kV: Слободно 
стојећа " metal - clad " ћелија са 
извлачивим вакумским 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу, комплетно опремљена 
са свим неопходним деловима за 
спајање, монтажу, осветљење и 
грејање, са микропроцесорском 
заштитом..   

 

 димензије:širina x visins x dubina mm x mm x 
mm уписати   

 Свака ћелија опремљена је 
следећим апаратима:     

2.2. 
трополни вакуумски 
извлачиви прекидач за 
унутрашњу монтажу     

 

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона kV 36  
 назначене струје A ≥1250  

 назначена моћ прекидања струје 
кратког споја kA/3sec ≥25  

 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA 63 

 

 Називни напон електромотора  V. D. C 110  

 Напон исклопног и уклопног 
окидача  V. D. C 110  

 Број калемова за укључење  1  
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  Кодни број   15302   
  Опрема   Изводна ћелија - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
 Број калемова за искључење  1  

2.3. 
струјни мерни 
трансформатори са два 
језгра   

 

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 36  
 Називни преносни однос      
 - I jезгро A/A 2x150/5  
 - II jезгро A/A 2x150/5  
 Класа тачности      
 - I jезгро   0,5  
 - II jезгро   5P10  
 Фактор сигурности      
 - I jезгро   Fs=10  
 Називна снага      
 - I jезгро VA 15  
 - II jезгро VA 15  

2.4. 
Земљоспојник са сигналним 
контактима    

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 36  

 назначена моћ прекидања струје 
кратког споја  kA ≥25  

 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA 63 

 

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА     

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  
и одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 

  Кодни број   15303   

  Опрема   
Спојна ћелија са 
додатком - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  IEC 62271-200, IEC 60265-1 
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  Кодни број   15303   

  Опрема   
Спојна ћелија са 
додатком - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
IEC 62271-100. IEC 60529 

 
IEC 60694. IEC 60044-1, 

IEC 61850 
1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   
1.7. Услови рада   у складу са IEC60694 Normal  

1.8. Максимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C ≤+40 

 

1.9. Минимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C -5 

 

1.10. Конструкција   

Слободно стојећа " metal - 
clad " ћелија са извлачивим 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу 

 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ     

2.1. 

Спојна ћелија 35kV: Слободно 
стојећа " metal - clad " ћелија са 
извлачивим вакумским 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу, комплетно опремљена 
са свим неопходним деловима за 
спајање, монтажу, осветљење и 
грејање, са микропроцесорском 
заштитом.   

 

 димензије: širina x visina x dubina mm x mm x 
mm уписати   

 Свака ћелија опремљена је 
следећим апаратима:     

2.2. 
трополни вакуумски 
извлачиви прекидач за 
унутрашњу монтажу     

 

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона kV 36  
 назначене струје A ≥1600  

 назначена моћ прекидања струје 
кратког споја kA/1sec ≥25  

 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA 63 

 

 Називни напон електромотора  V. D. C 110  

 Напон исклопног и уклопног 
окидача  V. D. C 110  

 Број калемова за укључење  1  
 Број калемова за искључење  1  

2.3. 
струјни мерни 
трансформатори са два 
језгра   

 

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 36  
 Називни преносни однос      
 - I jезгро A/A 2x600/5  
 - II jезгро A/A 2x600/5  
 Класа тачности      
 - I jезгро   0,5  
 - II jезгро   5P10  
 Фактор сигурности      
 - I jезгро   Fs=10  
 Називна снага      
 - I jезгро VA 15  
 - II jезгро VA 15  

2.4. Додатак спојне ћелије 35kV: 
Металом оклопљена ћелија    
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  Кодни број   15303   

  Опрема   
Спојна ћелија са 
додатком - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
комплетно опремљена са свим 
неопходним деловима за спајање 
и монтажу. 

 димензије: mx    m x    
m уписати   

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА    

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  
и одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 
 

  Кодни број   15101   

  Опрема   
Трансформаторска 
ћелија - 10 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
1 ОПШТЕ       

1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-200, IEC 60265-1 
 

IEC 62271-100. IEC 60529 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   
1.7. Услови рада   у складу са IEC60694 Normal  

1.8. Максимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C ≤+40 

 

1.9. Минимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C -5 

 

1.10. Конструкција   

Слободно стојећа " metal - 
clad " ћелија са извлачивим 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу 

 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ     

2.1. 

Трансформаторска ћелија 10kV: 
Слободно стојећа " metal - clad " 
ћелија са извлачивим вакумским 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу, комплетно опремљена 
са свим неопходним деловима за    
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  Кодни број   15101   

  Опрема   
Трансформаторска 
ћелија - 10 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
спајање, монтажу, осветљење и 
грејање, са микропроцесорском 
заштитом. 

 димензије:širina x visina x dubina mm x m m 
x m m уписати   

 Свака ћелија опремљена је 
следећим апаратима:     

2.2. 
трополни вакуумски 
извлачиви прекидач за 
унутрашњу монтажу      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона kV 12  
 назначене струје A ≥1600  

 назначена моћ прекидања струје 
кратког споја kA/1sec ≥20  

 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA   

 Називни напон електромотора  V. D. C 110  

 Напон исклопног и уклопног 
окидача  V. D. C 110  

 Број калемова за укључење  1  
 Број калемова за искључење  1  

2.3. 
струјни мерни 
трансформатори са три 
језгра      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 12  
 Називни преносни однос      
 - I jезгро A/A 2x1000/5  
 - II jезгро A/A 2x1000/5  
 - III jезгро A/A 2x1000/5  
 Класа тачности      
 - I jезгро   0,5  
 - II jезгро   5P10  
 - III jезгро   5P10  
 Фактор сигурности      
 - I jезгро   Fs=10  
 Називна снага      
 - I jезгро VA 15  
 - II jезгро VA 30  
 - III jезгро VA 30  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА    

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  
и одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
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  Кодни број   15101   

  Опрема   
Трансформаторска 
ћелија - 10 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 
 

  Кодни број   15102   
  Опрема   Изводна ћелија - 10 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-200, IEC 60265-1 
 

IEC 62271-100. IEC 60529 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   
1.7. Услови рада   у складу са IEC60694 Normal  

1.8. Максимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C ≤+40 

 

1.9. Минимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C -5 

 

1.10. Конструкција   

Слободно стојећа " metal - 
clad " ћелија са извлачивим 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу 

 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ     

2.1. 

Изводна ћелија 10kV: Слободно 
стојећа " metal - clad " ћелија са 
извлачивим вакумским 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу, комплетно опремљена 
са свим неопходним деловима за 
спајање, монтажу, осветљење и 
грејање, са микропроцесорском 
заштитом..    

 димензије:širina x visins x dubina mm x  mm 
x m m уписати   

 Свака ћелија опремљена је 
следећим апаратима:     

2.2. 
трополни вакуумски 
извлачиви прекидач за 
унутрашњу монтажу      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона kV 12  
 назначене струје A ≥800  

 назначена моћ прекидања струје 
кратког споја kA/1sec ≥20  

 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA   

 Називни напон електромотора  V. D. C 110  

 Напон исклопног и уклопног 
окидача  V. D. C 110  

 Број калемова за укључење  1  
 Број калемова за искључење  1  

2.3. струјни мерни    
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  Кодни број   15102   
  Опрема   Изводна ћелија - 10 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
трансформатори са два 
језгра 

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 12  
 Називни преносни однос      
 - I jезгро A/A 2x150/5  
 - II jезгро A/A 2x150/5  
 Класа тачности      
 - I jезгро   0,5  
 - II jезгро   5P10  
 Фактор сигурности      
 - I jезгро   Fs=10  
 Називна снага      
 - I jезгро VA 15  
 - II jезгро VA 15  

2.4. 
обухватни струјни мерни 
трансформатори за 
унутрашњу монтажу    

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 12  
 Називни преносни однос  A/A  60/1  
 Класа тачности  5P10  
 Називна снага VA ≤ 15  

2.5. 

ножеви за 
уземљење:трополни брзи, 
ручни погон, назначеног 
напона: kV 12  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА    

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  
и одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 
 

  Кодни број   15103   

  Опрема   
Мерна ћелија и КТ - 10 

kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
1 ОПШТЕ       

1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
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  Кодни број   15103   

  Опрема   
Мерна ћелија и КТ - 10 

kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-200, IEC 60265-1 
 

IEC 62271-100. IEC 60529 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   
1.7. Услови рада   у складу са IEC60694 Normal  

1.8. Максимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C ≤+40 

 

1.9. Минимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C -5 

 

1.10. Конструкција   

Слободно стојећа " metal - 
clad " ћелија  за унутрашњу 
монтажу (осим КТ – 
трансформаторска ћелија) 

 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ     

2.1. 

Мерна ћелија 10kV и КТ: 
Слободно стојећа " metal - clad " 
ћелија за унутрашњу монтажу 
(осим КТ – трансформаторска 
ћелија), комплетно опремљена са 
свим неопходним деловима за 
спајање, монтажу, осветљење и 
грејање, са микропроцесорском 
заштитом..    

 Димензије - мерна: mm x   mm 
x   mm уписати   

 Димензије  - КТ: mm x   mm 
x   mm уписати   

 Димензије – КТ – 
трансформаторска ћелија: 

mm x   mm 
x   mm уписати   

 Ћелије су опремљене следећим 
апаратима:     

2.2. 
трополни растављач са 
осигурачким подножјем      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона kV 12  
 назначене струје A ≥800  

 назначена моћ прекидања струје 
кратког споја kA/1sec ≥20  

 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA   

 осигурач A 6  

2.3. 
Напонски мерни 
трансформатори са два 
језгра      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 12  
 Називни преносни однос kV 10/√3/0,1/√3/0,1/3  
 Класа тачности      
 - I jезгро   0,5  
 - II jезгро   1/3P  
 Називна снага      
 - I jезгро VA ≤ 20  
 - II jезгро VA ≤ 25  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА    
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  Кодни број   15103   

  Опрема   
Мерна ћелија и КТ - 10 

kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  
и одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15104   

  Опрема   
Спојна ћелија - 10 kV 
са додатком спојне   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
1 ОПШТЕ       

1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-200, IEC 60265-1 
 

IEC 62271-100. IEC 60529 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   
1.7. Услови рада   у складу са IEC60694 Normal  

1.8. Максимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C ≤+40 

 

1.9. Минимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C -5 

 

1.10. Конструкција   

Слободно стојеће " metal - 
clad " ћелија са извлачивим 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу 

 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ     

2.1. 

Спојна ћелија 10kV: Слободно 
стојећа " metal - clad " ћелија са 
извлачивим вакумским 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу, комплетно опремљена 
са свим неопходним деловима за 
спајање, монтажу, осветљење и 
грејање, са микропроцесорском 
заштитом..    

 димензије: mx    m x    
m уписати   

 Свака ћелија опремљена је 
следећим апаратима:     
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  Кодни број   15104   

  Опрема   
Спојна ћелија - 10 kV 
са додатком спојне   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 

2.2. 
трополни вакуумски 
извлачиви прекидач за 
унутрашњу монтажу      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона kV 12  
 назначене струје A ≥1600  

 назначена моћ прекидања струје 
кратког споја kA/1sec ≥20  

 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA   

 Називни напон електромотора  V. D. C 110  

 Напон исклопног и уклопног 
окидача  V. D. C 110  

 Број калемова за укључење  1  
 Број калемова за искључење  1  

2.3. 
струјни мерни 
трансформатори са два 
језгра    

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 12  
 Називни преносни однос      
 - I jезгро A/A 2x1000/5  
 - II jезгро A/A 2x1000/5  
 Класа тачности      
 - I jезгро   0,5  
 - II jезгро   5P10  
 Фактор сигурности      
 - I jезгро   Fs=10  
 Називна снага      
 - I jезгро VA 15  
 - II jезгро VA 15  

2.4. 

Додатак спојне ћелије 10 kV: 
Металом оклопљена ћелија 
комплетно опремљена са свим 
неопходним деловима за спајање 
и монтажу.   

 

 димензије: mx    m x    
m уписати   

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА    

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  
и одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   
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УРЕЂАЈИ ЗА РЕЛЕЈНУ ЗАШТИТУ И 

УПРАВЉАЊЕ У ТС 110/35/10 kV  

НИШ 15 - ДОЉЕВАЦ 
 

1. ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

У склопу овог поглавља, ће бити дефинисани и основни амбијентални и погонски услови, као 
и детаљније техничке карактеристике које мора задовољавати сваки комад опреме који 
се нуди, осим уколико за дати уређај не постоје додатни критеријуми.  
 
 

2. АМБИЈЕНТАЛНИ УСЛОВИ 
 
Минимални амбијентални и радни услови које треба да задовољава опрема која се 
испоручује и монтира су: 

a) Температура амбијента (температура ваздуха): 
 
радна температура ( 
- максимална температура     : + 55 oC 
- минимална температура    : - 25 oC 
Механички услови: 
 
- вибрација:    класа I према SRPS EN 60255-21-1 
- шок:  класа I према SRPS EN 60255-21-2 
- сеизмика:  процедура А, класа 2 према SRPS EN 60255-21-3  

Влажност ваздуха 
- Средња вредност релативне влажности ваздуха 75% , - до 55 дана <=95% релативне 
влажности  и 40 oC  

 
3. НАПАЈАЊЕ УРЕЂАЈА И ПОМОЋНО НАПАЈАЊЕ 
 
Напајање уређаја који су предмет ове јавне набавке предвидети коришћењем напона са 
основне акумулаторске батерије. 

 
3.1. НАПАЈАЊЕ УРЕЂАЈА 

 
Нуђени уређаји морају бити предвиђени да могу да се напајају системом помоћног напона са 
следећим карактеристикама: 
 
Табела 3.1. Захтеви за услове напајања уређаја 

Једносмерни напон номиналне вредности (DC) V  110  

подносива таласност DC напона (фактор таласности) %Vn  ≥ 12  

дозвољени радни опсег напона напајања V DC 50  ≤ U ≤ 275 

Имуност на електромагнетне сметње Према  
IEC 60255-26 

максимално време трајања пропада напона напајања које не утиче 
на рад уређаја. msec ≥  50 
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3.2. ПОМОЋНО НАПАЈАЊЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ БИНАРНИХ УЛАЗА  

 
Нуђени уређаји морају бити опремљени бинарним улазима који минимално задовољавају 
следеће карактеристике: 
 
Табела 3.2. Карактеристике бинарних улаза 

Једносмерни напон номиналне вредности (DC) V  110  

Минимални радни напон (threshold DC напон) V ≤ 73  

Изолациони ниво према IEC 60255-5 Класа III 

Механичка напрезања на: 
- вибрације према IEC 60255-21-1 
- удар према IEC 60255-21-2 
- потресе IEC 60255-21-3 

 
Класa I 
Класa I 
Класa I 

Електромагнетна компатибилност  Према  
IEC 60255-26 

3.3. КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕЛЕЈНИХ ИЗЛАЗА  
 
Нуђени уређаји морају бити опремљени релејним излазима за командна и сигнална кола, 
који минимално задовољавају следеће карактеристике: 
 
Табела 3.3. Карактеристике релејних излаза за командна кола 

Номинална вредност напона ( AC/DC) V  ≥ 250/110  

Трајна (номинална) струја контакта, при затварању контакта А ≥ 10 

Краткотрајно подносива струја (за време од 3 sec), при затварању 
контакта 

А ≥ 30 

Прекидна моћ контакта при номиналном напону 110 V DC и 
еквивалентном временском константом струјног кола L/R < =40 
msec 

W ≥ 2500 
(10А) 

Сопствено време реаговања msec ≤ 0,2 

Изолациони ниво према IEC 60255-5 Класа III 

Механичка напрезања на: 
- вибрације према IEC 60255-21-1 
- удар према IEC 60255-21-2 
- потресе IEC 60255-21-3 

 
Класa I 
Класa I 
Класa I 

Електромагнетна компатибилност  Према IEC 60255-26 

 
Табела 3. 4. Карактеристике осталих релејних излаза 

Номинална вредност напона (AC/DC) V  ≥ 250/110  

Трајна (номинална) струја контакта, при затварању контакта А ≥ 5 

Краткотрајно подносива струја (за време од 0.5 sec), при 
затварању контакта 

А ≥ 30 

Прекидна моћ контакта при номиналном напону 110 V DC и 
еквивалентном временском константом струјног кола L/R = 40 
msec 

W ≥ 40 
 

Изолациони ниво према IEC 60255-5 Класа III 

Механичка напрезања на: 
- вибрације према IEC 60255-21-1 
- удар према IEC 60255-21-2 
- потресе IEC 60255-21-3 

 
Класa I 
Класa I 
Класa I 

Електромагнетна компатибилност  Према  
IEC 60255-26 
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4. АНАЛОГНИ УЛАЗИ 

 
Сви уређаји који су предмет ове јавне набавке предвиђени су индиректно мерење аналогних 
величина, тј. мерење примарних вредности аналогних величина врши се преко струјних 
мерних трансформатора, напонских мерних трансформатора и мерних претварача.  

4.1. НАПОНСКИ МЕРНИ УЛАЗИ  
 
Табела 4.1. Карактеристике напонских мерних улаза 

Номинална вредност напона (AC) V  100  

Номинална фреквенција  Hz 50 

Имуност на електромагнетне сметње Према  
IEC 60255-26 

4.2. СТРУЈНИ МЕРНИ УЛАЗИ  
 
Овом јавном набавком обухваћени су уређаји за које је предвиђено да имају два типа 
струјних улаза, од којих су: 

- један са номиналном струјом 1 А (за 110 kV постројење),  
- други чија је номинална струја 5 А (10 kV постројење) и 

 
Табела 4.2.1. Карактеристике струјних мерних улаза са номиналном струјом од 1 А 

Номинална вредност струје (AC) А  1 

Трајно подносива вредност струје – трајно подносива струја А ≥ 4 

Краткотрајно подносива струја за време од 10 sec А ≥ 30 

Краткотрајно подносива струја за време од 1 sec А ≥ 100 

Номинална фреквенција  Hz 50 

Имуност на електромагнетне сметње Према  
IEC 60255-26 

 
Табела 4.2.2. Карактеристике струјних мерних улаза са номиналном струјом од 5 А 

Номинална вредност струје (AC) А  5 

Трајно подносива вредност струје – трајно подносива струја А ≥ 20 

Краткотрајно подносива струја за време од 10 sec А ≥ 150 

Краткотрајно подносива струја за време од 1 sec А ≥ 500 

Номинална фреквенција  Hz 50 

Имуност на електромагнетне сметње Према  
IEC 60255-26 

 

4.3. mA МЕРНИ УЛАЗИ  
 
Предвиђају се код уређаја који су предвиђени за потребе аквизиције мерења из уређаја који 
се налазе у пакету основне заштите трансформатора (за мерење температуре уља и/или 
намота трансформатора и положаја регулационе склопке). 
 
Табела 4.3. Карактеристике mA мерних улаза 

Mерни опсег mA  DC 0 – 20 или 
4 – 20 ili PT100 

Имуност на електромагнетне сметње Према  
IEC 60255-26 
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Заштитно управљачки уређај за главну заштиту ДВ поља 110 kV 
укључен у кодни број 15024 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

1.  Струјни улази са In = 1 A (Табела 4.2.1) ком. ≥ 4 

2.  Напонски улази са Un = 100 V (Табела 4.1) ком. ≥ 4 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

3.  Укупан број према табели 3.2 ком. ≥ 20 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

4.  Релејни излази за командна кола (Табела 3.3) ком. ≥ 4 

5.  Остали релејни излази (Табела 3.4.) ком. ≥ 6 

6.  
IRF статусна индикација интерне грешке („live contact“)  
(Табела 3.4.) 

ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

7.  
Предњи галванско изоловани комуникациони интерфејс за 
повезивање са PC-ем. 

ком. 1 

8.  
Задњи, системски, интерфејс за остваривање везе са 
станичним рачунаром са стандардом IEC 61850, путем 
оптичког порта који je интегрисани део заштите. 

ком. ≥ 2 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

9.  

• Дистантна заштита 
Време реаговања < 30ms 
Избор правца деловања 1. зоне Z> 
Избор правца деловања 2. зоне Z> 
Избор правца деловања 3. зоне Z> 
Избор правца деловања 4. зоне Z> 
• Избор правца 5. зона деловања Z> 
Опсег  подешења импедансе по директној компоненти раектансе 
Опсег  подешења импедансе по нултој компоненти раектансе 
Опсег  подешења импедансе по директној компоненти резистансе 
Опсег  подешења импедансе по нултој компоненти резистансе 
Пуна заштитна шема 
Фазно одвојена 
Режим рада: Intertrip, Permissive underreach, Permissive overreach, Blocking 

10.  • Детекције њихања снаге 

11.  • Аутоматско укључење на квар SOTF 

12.  
• Вишестепена трофазна прекострујна заштита 
Мин 2 степена 
Временске к-ке: коначно време, нормално инверзна, врло инверзна, екстремно инверзна 

13.  
• Неусмерена вишестепена земљоспојна заштита 
Мин 2 степена 
Временске к-ке: коначно време, нормално инверзна, врло инверзна, екстремно инверзна 

14.  
• Усмерена вишестепена земљоспојна заштита 
Мин 2 степена 
Временске к-ке: коначно време, нормално инверзна, врло инверзна, екстремно инверзна 

15.  
• заштита од преоптерећења 
2 спетена подешења 
могућност блокирања функције преко бинарног улаза 

16.  • детекција прекида фазног проводника 
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17.  

• Аутоматско поновно укључење 
Минимум 1 покушај 
Монофазни и трофазни 
Бројач АПУ-а 
Провера синхронизације фаза током трофазног АПУ-а 
Деловање на пораст грешке 
Блокада АПУ кад је прекидач снаге неспреман 

18.  

• Synchro & energising check 
Опсега фреквенцијске разлиак 
Опсег напонске разлике 
Опсег фазне разлике  

19.  • Локатор квара 

20.  Регистратор поремећаја у мрежи (transient disturbance recorder) – осцилопертупограф 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

21.  Графички дисплеј са позадинским осветљењем и приказом мерења и аларма 

22.  Операторски панел -  HMI, 

23.  
Слободно конфигурабилни функцијски тастер (сходно 
поглављу II.2.3.1.). ком. ≥ 1 

24.  

Групе подешења за све функције релејне заштите 
• минимално 2 групе подешења (летње и зимско) 
• могућност промене групе подешења: 

- локалног HMI-а, 
- преко бинарног улаза, 
- комуникационог интерфејса. 

25.  
Функција аутоматске синхронизације времена  

• преко системског интерфејса, тј. комуникационог протокола, или 
• преко дигиталног улаза. 

26.  
Сигнализација преко LED 

• минимално 20 LED, 
• могућност слободног конфигурисања функција и режима рада Мин 18 LED 

27.  
Филтрирање „ треперења“ контаката, са циљем отклањања вишеструких и нереалних генерисања 
сигнала због механичких вибрација и сл. 

28.  

Функције интерних и екстерних блокада – interlocking- а 
• остваривање функција логичких блокада у циљу превентивног спречавања грешке у 

манипулацијама, 
• блокада укључење прекидача када је нарушен неки од његових граничних технолошких 

параметара (неисправан калем за искључење, прекорачена дозвољена кумулативна 
струја прекидања, прекорачен максимални број манипулација пре сервиса и сл.). 

29.  
Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних логичких 
функционалности 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

30.  

Надзор режима рада прекидача са следећим функцијама 
• број операција, 
• снимање кумулативне струје прекидања, 
• време искључења/укључења … 
• контрола навијености опруге 

31.  
Контрола искључних кругова - IEC TCS 

• подразумева контролу исправности калема за искључење енергетског прекидача и у 
укљученом и у искљученом стању. 

32.  

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 
• могућност меморисања ≥ 100 догађаја, 
• памћење догађаја у случају нестанка помоћног напајања, 
• могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

33.  
Контрола секундарних струјних кругова 

• Напонских мених трансформатора 
• Струјних мерних трансформатора 

34.  
Функција самонадзора  

• генерише збирни аларм преко „живог“ контакта релеја при појави било каквог унутрашњег 
квара или неправилности у раду МПЗУ. 
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МЕРЕЊА 

35.  

• Мерење активне снаге 
• Мерење реактивне снаге 
• Мерење струје 
• Мерење напона 

 
Испитна утичница за главну заштиту ДВ поља 110 kV 
укључен у кодни број 15024 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

1.  Начин монтаже На релејни сталак 

2.  Номинални напон (AC/DC) V  ≥ 600/300 

КОНТАКТИ 

3.  Број контаката за струјна кола ком. ≥ 4 

4.  
Број контаката за комадно-сигнална и напонска мерна 
струјна кола 

ком. ≥ 10 

5.  Номинална струја  А ≥ 20 

6.  
Краткотрајно подносива струја: 

• у трајању од 1 sec 
• у трајању од 10 sec 

А 
 

≥ 150 
≥ 50 

7.  

Функционалности контаката приликом убацивања испитног чешља или пребацивања 
преклопке у „ тест“ положај 

• краткоспајање струјних контаката 
• отварање комадно-сигналних контаката 
• отварање контаката за мерне напоне 
• два командно-сигнална контаката за обезбеђивање помоћног напајања 

 
Заштитно управљачки уређај за резервну заштиту ДВ поља 110 kV 
укључен у кодни број 15024 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

36.  Струјни улази са In = 1 A (Табела 4.2.1) ком. ≥ 4 

37.  Напонски улази са Un = 100 V (Табела 4.1) ком. ≥ 4 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

38.  Укупан број према табели 3.2. ком. ≥ 20 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

39.  Релејни излази за командна кола (Табела 3.3) ком. ≥ 4 

40.  Остали релејни излази (Табела 3.4.) ком. ≥ 5 

41.  
IRF статусна индикација интерне грешке („live contact“)  
(Табела 3.4.) 

ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

42.  
Предњи галванско изоловани комуникациони интерфејс за 
повезивање са PC-ем. 

ком. 1 

43.  
Задњи, системски, интерфејс за остваривање везе са 
станичним рачунаром са стандардом IEC 61850, путем 
оптичког порта који je интегрисани део заштите. 

ком. ≥ 2 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 
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44.  

Вишестепена трофазна  прекострујна заштита -  IEC I>, I>> 
• 2 степена подешења (I> и I>>), 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

45.  

Земљоспојна заштита - IEC IE> 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у 

46.  

Заштита од несиметричног оптерећења (negative sequence current detection) - IEC I 2> 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

47.  

Хладан старт вода (Функција блокаде прекострујних заштита при укључивању вода) - IEC 
CLP 

• подешење горње границе рада функције у опсегу (0.1 – 20) А, 
• могућност активирања функције преко бинарног улаза (функција активна док је активан 

изабрани бинарни улаз), 
• могућност временског програмирања функције у односу на тренутак укључења прекидача. 

48.  

Аутоматско поновно укључење - IEC O → I 
• минимално 2 покушаја АПУ (брзи и спори), 
• могућност подешавања времена за све елементе АПУ-а у осегу (0.2 до 300 sec), 
• могућност блокаде рада АПУ: 

- преко бинарног улаза 
- на ручно искључење прекидача 
- преко одређених функција заштите (I>>, IE>). 

49.  Заштита од отказа прекидача - IEC CBFP 

50.  Регистратор поремећаја у мрежи (transient disturbance recorder) – осцилопертупограф 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

51.  
Графички дисплеј са позадинским осветљењем и приказом једнополне шеме поља, која омогућава 
приказује и аутоматски ажурира статус расклопне опреме. 

52.  Операторски панел -  HMI, са функционалностима описаним у поглављу II.2.3.1. 

53.  
Слободно конфигурабилни функцијски тастер (сходно 
поглављу II.2.3.1.). ком. ≥ 1 

54.  

Групе подешења за све функције релејне заштите 
• минимално 2 групе подешења (летње и зимско) 
• могућност промене групе подешења: 

- локалног HMI-а, 
- преко бинарног улаза, 
- комуникационог интерфејса. 

55.  
Функција аутоматске синхронизације времена  

• преко системског интерфејса, тј. комуникационог протокола, или 
• преко дигиталног улаза. 

56.  
Сигнализација преко LED 

• минимално 12 LED, 
• могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 

57.  
Филтрирање „ треперења“ контаката, са циљем отклањања вишеструких и нереалних генерисања 
сигнала због механичких вибрација и сл. 

58.  

Функције интерних и екстерних блокада – interlocking- а 
• остваривање функција логичких блокада у циљу превентивног спречавања грешке у 

манипулацијама, 
• блокада укључење прекидача када је нарушен неки од његових граничних технолошких 

параметара (неисправан калем за искључење, прекорачена дозвољена кумулативна 
струја прекидања, прекорачен максимални број манипулација пре сервиса и сл.). 

59.  
Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних логичких 
функционалности 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

60.  

Надзор режима рада прекидача са следећим функцијама 
• број операција, 
• снимање кумулативне струје прекидања, 
• време искључења/укључења … 
• контрола навијености опруге 
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61.  
Контрола искључних кругова - IEC TCS 

• подразумева контролу исправности калема за искључење енергетског прекидача и у 
укљученом и у искљученом стању. 

62.  

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 
• могућност меморисања ≥ 200 догађаја, 
• памћење догађаја у случају нестанка помоћног напајања, 
• могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

63.  
Функција самонадзора  

• генерише збирни аларм преко „живог“ контакта релеја при појави било каквог унутрашњег 
квара или неправилности у раду МПЗУ. 

 
 
Испитна утичница за резервну заштиту ДВ поља 110 kV 
укључен у кодни број 15024 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

8.  Начин монтаже На релејни сталак 

9.  Номинални напон (AC/DC) V  ≥ 600/300 

КОНТАКТИ 

10.  Број контаката за струјна кола ком. ≥ 4 

11.  
Број контаката за комадно-сигнална и напонска мерна 
струјна кола 

ком. ≥ 10 

12.  Номинална струја  А ≥ 20 

13.  
Краткотрајно подносива струја: 

• у трајању од 1 sec 
• у трајању од 10 sec 

А 
 

≥ 150 
≥ 50 

14.  

Функционалности контаката приликом убацивања испитног чешља или пребацивања 
преклопке у „ тест“ положај 

• краткоспајање струјних контаката 
• отварање комадно-сигналних контаката 
• отварање контаката за мерне напоне 
• два командно-сигнална контаката за обезбеђивање помоћног напајања 

 
 
Заштитно управљачки уређај за главну заштиту трафо поља 110 kV 
укључен у кодни број 15025 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

1.  Струјни улази са In = 1 A (Табела 4.2.1) ком. ≥ 4 

2.  Струјни улази са In = 5 A (Табела 4.2.2.) ком. ≥ 8 

3.  
mA или PT100 улаз за аквизицију мерења температуре 
намота (Табела 4.3) 

ком. ≥ 1 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

4.  Укупан број према табели 3.2. ком. ≥ 30 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

5.  Релејни излази за командна кола (Табела 3.3) ком. ≥ 4 

6.  Остали релејни излази (Табела 3.4.) ком. ≥ 7 

7.  
IRF статусна индикација интерне грешке („live contact“)  
(Табела 3.4.) 

ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 
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8.  
Предњи галванско изоловани комуникациони интерфејс за 
повезивање са PC-ем. 

ком. 1 

9.  
Задњи, системски, интерфејс за остваривање везе са 
станичним рачунаром са стандардом IEC 61850, путем 
оптичког порта који je интегрисани део заштите. 

ком. ≥ 2 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

10.  

Стабилисана трофазна диференцијална заштита за онамотајни трансформатор -  IEC I> 
• 2 степена подешења (∆I>, I>>), 
• стабилизација деловања I>,  на 2 хармоник подесива у односу на основни хармоник, 
• стабилизација деловања I>,  на 5 хармоник подесива у односу на основни хармоник, 
• могућност софтверског прилагођења струје према групи спреге штићеног трансформатора 

у опсегу (0 - 11) x 30о. 

11.  
Стабилисана ограничена земљоспојна заштита за двонамотајни трансформатор -  REF 

• двосегментна стабилизациона карактеристика деловања. 

12.  

Вишестепена трофазна  прекострујна заштита -  IEC I>, I>> 
• 2 степена подешења (I> и I>>), 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

13.  

Земљоспојна заштита - IEC IE> 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у 

14.  

Казанска заштита - IEC IК> 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у 

15.  

Заштита од несиметричног оптерећења (negative sequence current detection) - IEC I 2> 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

16.  

Термичка заштита од преоптерећења - IEC Ith> 
• прекострујна заштита реализована у комбинацији са термичком сликом конфигурисана 

према Техничкој препоруци ЕПС-а ТП-4б, 
• мерење температуре намота преко mA улаза или преко комуникационог протокола са 

термичком сликом или термо-боксом, 
• аквизиција температуре уља врши се преко Pt100 сонде, која се прикључује директно у 

термичку слику или термо-бокс, 
• прерачунавање температуре намота врши се према IEC 60255-8 или у самом МПЗУ или се 

као срачунат податак преузима из термичке слике. 

17.  
INRUSH Restraint - IEC I 2f>  

• могућност блокаде струјних заштита (I>, I>>, IE>) на други хармоник – детекција струје 
магнећења 

18.  Заштита од отказа прекидача - IEC CBFP 

19.  Регистратор поремећаја у мрежи (transient disturbance recorder) - осцилопертупограф 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

20.  Графички дисплеј са позадинским осветљењем и приказом мерења и аларма 

21.  Операторски панел -  HMI, 

22.  
Слободно конфигурабилни функцијски тастер (сходно 
поглављу II.2.3.1.). ком. ≥ 1 

23.  

Групе подешења за све функције релејне заштите 
• минимално 2 групе подешења (летње и зимско) 
• могућност промене групе подешења: 

- локалног HMI-а, 
- преко бинарног улаза, 
- комуникационог интерфејса. 

24.  
Функција аутоматске синхронизације времена  

• преко системског интерфејса, тј. комуникационог протокола, 
• преко дигиталног улаза. 
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25.  
Сигнализација преко LED 

• минимално 20LED, 
• могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 

26.  
Филтрирање „ треперења“ контаката, са циљем отклањања вишеструких и нереалних генерисања 
сигнала због механичких вибрација и сл. 

27.  

Функције интерних и екстерних блокада – interlocking- а 
• остваривање функција логичких блокада у циљу превентивног спречавања грешке у 

манипулацијама, 
• блокада укључење прекидача када је нарушен неки од његових граничних технолошких 

параметара (неисправан калем за искључење, прекорачена дозвољена кумулативна 
струја прекидања, прекорачен максимални број манипулација пре сервиса и сл.). 

28.  
Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних логичких 
функционалности 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

29.  

Надзор режима рада до два прекидача са следећим функцијама 
• број операција, 
• снимање кумулативне струје прекидања, 
• време искључења/укључења … 
• контрола навијености опруге 

30.  
Контрола искључних кругова - IEC TCS 

• подразумева контролу исправности калема за искључење енергетског прекидача и у 
укљученом и у искљученом стању. 

31.  

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 
• могућност меморисања ≥ 100 догађаја, 
• памћење догађаја у случају нестанка помоћног напајања, 
• могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

32.  
Функција самонадзора  

• генерише збирни аларм преко „живог“ контакта релеја при појави било каквог унутрашњег 
квара или неправилности у раду МПЗУ. 

 
 
Термичка слика укључена у кодни број 15025 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

КОНТРУКТИВНИ ПОДАЦИ 

1.  Начин монтаже На стандардну ДИН шину 

2.  Степен заштите према SRPS EN 60529 IP 00 

3.  
Могућност прикључивања проводника преко прикључне 
клема, попречног пресека до 

 mm2 10 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

4.  
Струјни улази са могућношћу избора номиналне струје: 

• In = 5 A (Табела 3.3.2.2.) 
• In = 1 A (Табела 3.3.2.1.) 

ком. ≥ 1 

5.  

mA улаз за аквизицију мерења температуре намота 
прилагођен за Pt100 сонду са могућношћу прикључења 
преко: 

• два проводника 
• три проводника 

ком. ≥ 1 

АНАЛОГНИ ИЗЛАЗИ  

6.  

mA илаз за мерења температуре намота у опсегу (- 20 до 
140 oC) и могућношћу избора опсега: 

• (0 - 20) mA 
• (4 - 20) mA 

ком. 1 

7.  

mA илаз за мерења температуре уља у опсегу (0 до 160 oC) 
и могућношћу избора опсега: 

• (0 - 20) mA 
• (4 - 20) mA 

ком. 1 



 208 од 425 
 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

8.  Релејни излази AC 250V / 12 A, DC 110 V/ 0.4 A ком. ≥ 4 

9.  Релејни излази AC 250V / 5 A, DC 110 V/ 0.4 A ком. ≥ 2 

10.  
IRF статусна индикација интерне грешке („live contact“), AC 
250V / 5 A, DC 110 V/ 0.4 A 

ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

11.  
Предњи галванско изоловани комуникациони интерфејс за 
повезивање са PC-ем. 

ком. 1 

12.  
Системски, интерфејс за остваривање везе са осталим 
уређајима преко серијског порта 

ком. 1 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

13.  

Термичка заштита од преоптерећења - IEC Ith> 
• аквизиција температуре уља врши се преко Pt100 сонде 
• прерачунавање температуре намота врши се према IEC 60255-8 или у самом МПЗУ или се 

као срачунат податак преузима из термичке слике, 
• прерачунавање "hot spot" тачке намотаја према IEC 60354. 
• могућност независно подешавања реаговања минимално 5 степена деловања према 

температури намота (сваки од степена треба да буде везан за по један од релејних излаза, 
S1 до S5). 

• Могућност подешавања хистерезиса за сваки од температурних параметара 

14.  
Постојање тест мода са минималним функционалностима 

• могућност симулације температуре намота и уља. 
• могућност ручног побуђивања појединих контаката. 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

15.  
Дисплеј са позадинским осветљењем и приказом процесних параметара (температура уља, 
температура намота, струја оптерећења). 

16.  
Операторски панел -  HMI, са навигацијским тастерима који обезбеђују довољну  функционалност 
да омогуће промену параметара подешења. 

17.  
Функција аутоматске синхронизације времена  

• преко системског интерфејса, тј. комуникационог протокола, 
• преко дигиталног улаза. 

18.  
Сигнализација преко LED 

• минимално 5 LED за сигнализацију рада релејних излаза, 
• минимално 2 LED за сигнализацију статуса рада уређаја. 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

19.  
Функција самонадзора  

• генерише збирни аларм преко „живог“ контакта релеја при појави било каквог унутрашњег 
квара или неправилности у раду МПЗУ. 

 

НАПОМЕНА: 
Понуђачу је дозвољено да уређај за остваривање функције термичке слике реализују 
коришћењем одговарајућег термо-бокса, под условом да се задржи захтевани ниво 
функционалности. 
 
Микропроцесорски уређај за аутоматску регулацију напона укључен у 
кодни број 15025 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

КОНТРУКТИВНИ ПОДАЦИ 

1.  Начин монтаже На релејни сталак 

2.  Степен заштите према SRPS EN 60529 IP 00 

3.  
Могућност прикључивања проводника преко прикључне 
клема, попречног пресека до 

 mm2 6 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 
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4.  
Струјни улази са могућношћу избора номиналне струје: 

• In = 5 A (Табела 3.3.2.2.) 
• In = 1 A (Табела 3.3.2.1.) 

ком. ≥ 1 

5.  Напонски улази са Un = 100 V (Табела 3.3.1.1.) ком. ≥ 1 

6.  mA улаз за аквизицију положаја регулатора напона ком. ≥ 1 

НАПАЈАЊЕ 

7.  
НАПАЈАЊЕ (преко напона који се контролише) 

• радни опсег (-25%Un до + 40% Un) 
• називна фреквенција 50 Hz 

100 V AC 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

8.  

Укупан број (табели 3.2.2.1.) за остваривање 
следећих функционалности: 

• ручна регулација 
• аутоматска регулација напона 
• појединачни рад 
• паралелни рад (водећи) 
• блокада регулације напона 

ком. ≥ 5 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

9.  
Релејни излази AC 250V / 5 A, DC 110 V/ 0.4 A 

• команда за дизање напона 
• команда за спуштање напона 

ком. ≥ 2 

10.  
IRF статусна индикација интерне грешке („live 
contact“), AC 250V / 5 A, DC 110 V/ 0.4 A ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

11.  Предњи галванско изоловани комуникациони 
интерфејс за повезивање са PC-ем. ком. 1 

12.  Системски, интерфејс за остваривање везе са 
осталим уређајима преко серијског порта ком. 1 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

13.  

Аутоматска регулација напона са следећим функционалностима 
• подешавање жељене вредности напона у примарним вредностима 
• подешавање мртве зоне регулације у опсегу (±0.5 до ±9 )% Un  
• Z - компензација жељеног напона (одржавање жељеног напона на воду). 

14.  
Регулација напона при паралелном раду трансформатора 

• регулација према принципу „водећи-пратећи“ 
• регулација по принципу „минимума реактивне циркулационе струје“ 

15.  
Подешавање времена импулса за командовање уз могућност: 

• подешавање времена трајања импулса (0.5 до 10) sec, 
• подешавање времена између два узастопна импулса (1 до 10) sec, 

16.  
Поднапонска блокада регулације 

• подешавање блокадне вредности у опсегу (70% до 99%) Un, 
• фиксни временски хистерезис 

17.  
Пренапонска блокада регулације 

• подешавање блокадне вредности у опсегу (101% до 130%) Un, 
• фиксни временски хистерезис 

18.  
Блокада регулације због повећање или прекомерне струје оптерећења. 

• подешавање блокадне вредности у опсегу (50% до 200%) In, 
• фиксни временски хистерезис 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

19.  
Дисплеј са позадинским осветљењем и приказом процесних параметара 
(температура уља, температура намота, струја оптерећења). 

20.  
Операторски панел -  HMI, са навигацијским тастерима који обезбеђују довољну  
функционалност да омогуће промену параметара подешења. 
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21.  

Сигнализација преко LED 
• минимално 4 LED за сигнализацију рада релејних излаза (струјна, 

поднапонска и пренапонска блокада, пралелан рад), 
• минимално 1 LED за сигнализацију статуса рада уређаја. 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

22.  
Функција самонадзора  

• генерише збирни аларм преко „живог“ контакта релеја при појави било 
каквог унутрашњег квара или неправилности у раду МПЗУ. 

 
 
Испитна утичница за главну заштиту трафо поља 110 кВ укључен у кодни број 15025 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

1.  Начин монтаже На релејни сталак 

2.  Номинални напон (AC/DC) V  ≥ 600/300 

КОНТАКТИ 

3.  Број контаката за струјна кола ком. ≥ 9 

4.  Број контаката за комадно-сигнална струјна кола ком. ≥ 7 

5.  Номинална струја  А ≥ 6 

6.  
Краткотрајно подносива струја: 

• у трајању од 1 sec 
• у трајању од 10 sec 

А 
 

≥ 150 
≥ 60 

7.  

Функционалности контаката приликом убацивања испитног чешља или пребацивања 
преклопке у „ тест“ положај 

• краткоспајање струјних контаката 
• отварање комадно-сигналних контаката 
• два командно-сигнална контаката за обезбеђивање помоћног напајања 
• могуће је извести кроз две испитне утичнице 

 
 
Микропроцесорски уређај за резервну заштиту трафо поља 110 kV укључен у кодни 
број 15025 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

1.  Струјни улази са In = 1 A (Табела 4.2.1) ком. ≥ 4 

2.  Напонски улази са Un = 100 V (Табела 4.1.) ком. ≥ 4 

3.  mA улаз за аквизицију положаја регулатора напона ком. ≥ 1 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

4.  Укупан број према табели 3.2 ком. ≥ 20 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

5.  Релејни излази за командна кола (Табела 3.3) ком. ≥ 4 

6.  Остали релејни излази (Табела 3.4.) ком. ≥ 5 

7.  
IRF статусна индикација интерне грешке („live contact“)  
(Табела 3.4.) 

ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

8.  
Предњи галванско изоловани комуникациони интерфејс за 
повезивање са PC-ем. 

ком. 1 



 211 од 425 
 

9.  
Задњи, системски, интерфејс за остваривање везе са 
станичним рачунаром са стандардом IEC 61850, путем 
оптичког порта који je интегрисани део заштите. 

ком. ≥ 2 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

10.  

Вишестепена трофазна  прекострујна заштита -  IEC I>, I>> 
• 2 степена подешења (I> и I>>), 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

11.  

Земљоспојна заштита - IEC IE> 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у 

12.  

Заштита од несиметричног оптерећења (negative sequence current detection) - IEC I 2> 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

13.  

Термичка заштита од преоптерећења - IEC Ith> 
• прекострујна заштита реализована у комбинацији са термичком сликом конфигурисана 

према Техничкој препоруци ЕПС-а ТП-4б, 
• мерење температуре намота преко mA улаза или преко комуникационог протокола са 

термичком сликом или термо-боксом, 
• аквизиција температуре уља врши се преко Pt100 сонде, која се прикључује директно у 

термичку слику или термо-бокс, 
• прерачунавање температуре намота врши се према IEC 60255-8 или у самом МПЗУ или се 

као срачунат податак преузима из термичке слике. 

14.  Заштита од отказа прекидача - IEC CBFP 

15.  Регистратор поремећаја у мрежи (transient disturbance recorder) - осцилопертупограф 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

16.  
Графички дисплеј са позадинским осветљењем и приказом једнополне шеме поља, која омогућава 
приказује и аутоматски ажурира статус расклопне опреме. 

17.  Операторски панел -  HMI 

18.  

Групе подешења за све функције релејне заштите 
• минимално 2 групе подешења (летње и зимско) 
• могућност промене групе подешења: 

- локалног HMI-а, 
- преко бинарног улаза, 
- комуникационог интерфејса. 

19.  
Функција аутоматске синхронизације времена  

• преко системског интерфејса, тј. комуникационог протокола, или 
• преко дигиталног улаза. 

20.  
Сигнализација преко LED 

• минимално 12 LED, 
• могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 

21.  
Филтрирање „ треперења“ контаката, са циљем отклањања вишеструких и нереалних генерисања 
сигнала због механичких вибрација и сл. 

22.  

Функције интерних и екстерних блокада – interlocking- а 
• остваривање функција логичких блокада у циљу превентивног спречавања грешке у 

манипулацијама, 
• блокада укључење прекидача када је нарушен неки од његових граничних технолошких 

параметара (неисправан калем за искључење, прекорачена дозвољена кумулативна 
струја прекидања, прекорачен максимални број манипулација пре сервиса и сл.). 

23.  
Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних логичких 
функционалности 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

24.  

Надзор режима рада прекидача са следећим функцијама 
• број операција, 
• снимање кумулативне струје прекидања, 
• време искључења/укључења … 
• контрола навијености опруге 
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25.  
Контрола искључних кругова - IEC TCS 

• подразумева контролу исправности калема за искључење енергетског прекидача и у 
укљученом и у искљученом стању. 

26.  

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 
• могућност меморисања ≥ 100 догађаја, 
• памћење догађаја у случају нестанка помоћног напајања, 
• могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

27.  
Функција самонадзора  

• генерише збирни аларм преко „живог“ контакта релеја при појави било каквог унутрашњег 
квара или неправилности у раду МПЗУ. 

28.  
Мониторинг положаја теретног мењача 

• аквизиција положаја теретног мењача врши се преко mA улаза добијеног преко отпорног 
давача и mA претварача. 

МЕРЕЊА 

29.  

Мерење струје у све три фазе 
• мерење реалне ефективне вредности (True RMS) 
• могућност задавања хистерезиса мерења,  
• могућност подешавања времена између два узастопна снимка. 

30.  

Мерење три фазна напона 
• мерење реалне ефективне вредности (True RMS) 
• могућност задавања хистерезиса мерења,  
• могућност подешавања времена између два узастопна снимка. 

31.  Мерење фреквенције 

32.  Мерење фактора снаге (cos ) 

33.  

Мерење укупне активне и реактивне снаге, максиграф активне снаге 
• четвороквандратно мерење, 
• могућност задавања хистерезиса мерења,  
• могућност подешавања времена између два узастопна снимка. 
• корекција нуле.  

34.  

Мерење укупне активне и реактивне енергије 
• четвороквандратно мерење, 
• могућност задавања хистерезиса мерења,  
• могућност подешавања времена између два узастопна снимка 
• могућност квитирања вредности 

 
Испитна утичница за резервну заштиту трафо поља 110 кВ укључен у кодни број 15025 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

1.  Начин монтаже На релејни сталак 

2.     

3.  Номинални напон (AC/DC) V  ≥ 600/350 

КОНТАКТИ 

4.  Број контаката за струјна кола ком. ≥ 4 

5.  
Број контаката за комадно-сигнална и напонска мерна 
струјна кола 

ком. ≥ 10 

6.  Номинална струја  А ≥ 20 

7.  
Краткотрајно подносива струја: 

• у трајању од 1 sec 
• у трајању од 10 sec 

А 
 

≥ 150 
≥ 50 

8.  

Функционалности контаката приликом убацивања испитног чешља или пребацивања 
преклопке у „ тест“ положај 

• краткоспајање струјних контаката 
• отварање комадно-сигналних контаката 
• отварање контаката за мерне напоне 
• два командно-сигнална контаката за обезбеђивање помоћног напајања 
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Заштита трафо поља 35 kV и 10 kV укључене у кодне бројеве 15301 и 15302 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

1.  Струјни улази са In = 5 A (Табела 4.2.2.) ком. ≥ 4 

2.  Напонски улази са Un = 100 V (Табела 4.1.) ком. ≥ 4 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

3.  Укупан број према табели 3.2 ком. ≥ 20 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

4.  Релејни излази за командна кола (Табела 3.3) ком. ≥ 4 

5.  Остали релејни излази (Табела 3.4.) ком. ≥ 5 

6.  

IRF статусна индикација интерне грешке („live contact“)  
(Табела 3.4.) 

 
ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

7.  
Предњи галванско изоловани комуникациони интерфејс за 
повезивање са PC-ем. 

ком. 1 

8.  

Задњи, системски, интерфејс за остваривање везе са 
станичним рачунаром са стандардом IEC 61850, путем 
оптичког порта који je интегрисани део заштите. 
 

ком. ≥ 2 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

9.  

Вишестепена трофазна  прекострујна заштита -  IEC I>, I>> 
• 2 степена подешења (I> и I>>), 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

10.  

Земљоспојна заштита - IEC IE> 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у 

11.  Резервна хомополарна заштита- IEC VE> 

12.  

Заштита од несиметричног оптерећења (negative sequence current detection) - IEC I 2> 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

13.  Заштита од отказа прекидача - IEC CBFP 

14.  Регистратор поремећаја у мрежи (transient disturbance recorder) - осцилопертупограф 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

15.  
Графички дисплеј са позадинским осветљењем и приказом једнополне шеме поља, која омогућава 
приказује и аутоматски ажурира статус расклопне опреме. 

16.  Операторски панел -  HMI 

17.  

Групе подешења за све функције релејне заштите 
• минимално 2 групе подешења (летње и зимско) 
• могућност промене групе подешења: 

- локалног HMI-а, 
- преко бинарног улаза, 
- комуникационог интерфејса. 

18.  
Функција аутоматске синхронизације времена  

• преко системског интерфејса, тј. комуникационог протокола, или 
• преко дигиталног улаза. 

19.  
Сигнализација преко LED 

• минимално 12 LED, 
• могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 
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20.  
Филтрирање „ треперења“ контаката, са циљем отклањања вишеструких и нереалних генерисања 
сигнала због механичких вибрација и сл. 

21.  

Функције интерних и екстерних блокада – interlocking- а 
• остваривање функција логичких блокада у циљу превентивног спречавања грешке у 

манипулацијама, 
• блокада укључење прекидача када је нарушен неки од његових граничних технолошких 

параметара (неисправан калем за искључење, прекорачена дозвољена кумулативна 
струја прекидања, прекорачен максимални број манипулација пре сервиса и сл.). 

22.  
Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних логичких 
функционалности 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

23.  

Надзор режима рада прекидача са следећим функцијама 
• број операција, 
• снимање кумулативне струје прекидања, 
• време искључења/укључења … 
• контрола навијености опруге 

24.  
Контрола искључних кругова - IEC TCS 

• подразумева контролу исправности калема за искључење енергетског прекидача и у 
укљученом и у искљученом стању. 

25.  

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 
• могућност меморисања ≥ 100 догађаја, 
• памћење догађаја у случају нестанка помоћног напајања, 
• могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

26.  
Функција самонадзора  

• генерише збирни аларм преко „живог“ контакта релеја при појави било каквог унутрашњег 
квара или неправилности у раду МПЗУ. 

МЕРЕЊА 

27.  

Мерење струје у све три фазе 
• мерење реалне ефективне вредности (True RMS) 
• могућност задавања хистерезиса мерења,  
• могућност подешавања времена између два узастопна снимка. 

28.  

Мерење три фазна напона 
• мерење реалне ефективне вредности (True RMS) 
• могућност задавања хистерезиса мерења,  
• могућност подешавања времена између два узастопна снимка. 

29.  Мерење фреквенције 

30.  Мерење фактора снаге (cos ) 

31.  

Мерење укупне активне и реактивне снаге, максиграф активне снаге 
• четвороквандратно мерење, 
• могућност задавања хистерезиса мерења,  
• могућност подешавања времена између два узастопна снимка. 
• корекција нуле.  

32.  

Мерење укупне активне и реактивне енергије 
• четвороквандратно мерење, 
• могућност задавања хистерезиса мерења,  
• могућност подешавања времена између два узастопна снимка 
• могућност квитирања вредности 

 
 
Испитне утичнице за заштиту трафо поља 35 kV и 10 kV укључене у кодне бројеве 
15301 и 15302 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

15.  Начин монтаже На релејни сталак 

16.  Номинални напон (AC/DC) V  ≥ 600/300 

КОНТАКТИ 

17.  Број контаката за струјна кола ком. ≥ 4 
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18.  
Број контаката за комадно-сигнална и напонска мерна 
струјна кола 

ком. ≥ 10 

19.  Номинална струја  А ≥ 20 

20.  
Краткотрајно подносива струја: 

• у трајању од 1 sec 
• у трајању од 10 sec 

А 
 

≥ 150 
≥ 50 

21.  

Функционалности контаката приликом убацивања испитног чешља или пребацивања 
преклопке у „ тест“ положај 

• краткоспајање струјних контаката 
• отварање комадно-сигналних контаката 
• отварање контаката за мерне напоне 
• два командно-сигнална контаката за обезбеђивање помоћног напајања 

 
Заштита мерног поља 10 kV укључена у кодни број 15103 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

1.  Напонски улази са Un = 100 V (Табела 3.1) ком. ≥ 4 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

2.  Укупан број према табели 3.2 ком. ≥ 20 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

3.  Релејни излази за командна кола (Табела 3.3.) ком. ≥ 4 

4.  Остали релејни излази (Табела 3.4.) ком. ≥ 5 

5.  
IRF статусна индикација интерне грешке („live contact“)  
(Табела 3.4.) 

ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

6.  
Предњи галванско изоловани комуникациони интерфејс за 
повезивање са PC-ем. 

ком. 1 

7.  
Задњи, системски, интерфејс за остваривање везе са 
станичним рачунаром са стандардом IEC 61850, путем 
оптичког порта који je интегрисани део заштите. 

ком. ≥ 2 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

8.  

Вишестепена трофазна  фреквентна заштита -  IEC f </f > 
• минимално 3 степена подешења (f1</f1>, f2</f2>, f3</f3>), 
• блокада деловања на фликере напона 
• могућност избора карактеристике деловања: 

- f</f>, 
- df/dt</ df/dt>. 

9.  Пренапонска заштита -  IEC V> 

10.  Поднапонска заштита -  IEC V< 

11.  Резервна хомополарна заштита- IEC VE> 

12.  Регистратор поремећаја у мрежи (transient disturbance recorder) - осцилопертупограф 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

13.  
Графички дисплеј са позадинским осветљењем и приказом једнополне шеме поља, која омогућава 
приказује и аутоматски ажурира статус расклопне опреме. 

14.  Операторски панел -  HMI, са функционалностима описаним у поглављу II.2.3.1. 

15.     

16.  

Групе подешења за све функције релејне заштите 
• минимално 2 групе подешења (летње и зимско) 
• могућност промене групе подешења: 

- локалног HMI-а, 
- преко бинарног улаза, 
- комуникационог интерфејса. 
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17.  
Функција аутоматске синхронизације времена  

• преко системског интерфејса, тј. комуникационог протокола, или 
• преко дигиталног улаза. 

18.  
Сигнализација преко LED 

• минимално 12 LED, 
• могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 

19.  
Филтрирање „ треперења“ контаката, са циљем отклањања вишеструких и нереалних генерисања 
сигнала због механичких вибрација и сл. 

20.  

Функције интерних и екстерних блокада – interlocking- а 
• остваривање функција логичких блокада у циљу превентивног спречавања грешке у 

манипулацијама, 
• блокада укључење прекидача када је нарушен неки од његових граничних технолошких 

параметара (неисправан калем за искључење, прекорачена дозвољена кумулативна 
струја прекидања, прекорачен максимални број манипулација пре сервиса и сл.). 

21.  
Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних логичких 
функционалности 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

22.  

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 
• могућност меморисања ≥ 200 догађаја, 
• памћење догађаја у случају нестанка помоћног напајања, 
• могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

23.  
Функција самонадзора  

• генерише збирни аларм преко „живог“ контакта релеја при појави било каквог унутрашњег 
квара или неправилности у раду МПЗУ. 

МЕРЕЊА 

24.  

Мерење три фазна напона 
• мерење реалне ефективне вредности (True RMS) 
• могућност задавања хистерезиса мерења,  
• могућност подешавања времена између два узастопна снимка. 

25.  Мерење фреквенције 

 
 
Испитна утичница за заштиту мерног поља 10 kV укључена у кодни број 15103 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

1.  Начин монтаже На релејни сталак 

2.     

3.  Номинални напон (AC/DC) V  ≥ 600/350 

КОНТАКТИ 

4.  
Број контаката за комадно-сигнална и напонска мерна 
струјна кола 

ком. ≥ 14 

5.  Номинална струја  А ≥ 20 

6.  
Краткотрајно подносива струја: 

• у трајању од 1 sec 
• у трајању од 10 sec 

А 
 

≥ 150 
≥ 50 

7.  

Функционалности контаката приликом убацивања испитног чешља или пребацивања 
преклопке у „ тест“ положај 

• отварање комадно-сигналних контаката 
• отварање контаката за мерне напоне 
• два командно-сигнална контаката за обезбеђивање помоћног напајања 
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Заштита спојних поља 35 kV и 10 kV укључене у кодне бројеве 15303 и 15104 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

1.  Струјни улази са In = 5 A (Табела 4.2.2) ком. ≥ 4 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

2.  Укупан број према табели3.2. ком. ≥ 20 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

3.  Релејни излази за командна кола (Табела 3.3.) ком. ≥ 4 

4.  Остали релејни излази (Табела 3.4.) ком. ≥ 5 

5.  
IRF статусна индикација интерне грешке („live contact“)  
(Табела 3.4.) 

ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

6.  
Предњи галванско изоловани комуникациони интерфејс за 
повезивање са PC-ем. 

ком. 1 

7.  
Задњи, системски, интерфејс за остваривање везе са 
станичним рачунаром са стандардом IEC 61850, путем 
оптичког порта који je интегрисани део заштите. 

ком. ≥ 2 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

8.  

Вишестепена трофазна  прекострујна заштита -  IEC I>, I>> 
• 2 степена подешења (I> и I>>), 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

9.  

Земљоспојна заштита - IEC IE> 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у 

10.  Заштита од отказа прекидача - IEC CBFP 

11.  Регистратор поремећаја у мрежи (transient disturbance recorder) - осцилопертупограф 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

12.  
Графички дисплеј са позадинским осветљењем и приказом једнополне шеме поља, која омогућава 
приказује и аутоматски ажурира статус расклопне опреме. 

13.  Операторски панел -  HMI 

14.     

15.  

Групе подешења за све функције релејне заштите 
• минимално 2 групе подешења (летње и зимско) 
• могућност промене групе подешења: 

- локалног HMI-а, 
- преко бинарног улаза, 
- комуникационог интерфејса. 

16.  
Функција аутоматске синхронизације времена  

• преко системског интерфејса, тј. комуникационог протокола, или 
• преко дигиталног улаза. 

17.  
Сигнализација преко LED 

• минимално 12 LED, 
• могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 

18.  
Филтрирање „ треперења“ контаката, са циљем отклањања вишеструких и нереалних генерисања 
сигнала због механичких вибрација и сл. 

19.  

Функције интерних и екстерних блокада – interlocking- а 
• остваривање функција логичких блокада у циљу превентивног спречавања грешке у 

манипулацијама, 
• блокада укључење прекидача када је нарушен неки од његових граничних технолошких 

параметара (неисправан калем за искључење, прекорачена дозвољена кумулативна 
струја прекидања, прекорачен максимални број манипулација пре сервиса и сл.). 
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20.  
Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних логичких 
функционалности 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

21.  

Надзор режима рада прекидача са следећим функцијама 
• број операција, 
• снимање кумулативне струје прекидања, 
• време искључења/укључења … 
• контрола навијености опруге 

22.  
Контрола искључних кругова - IEC TCS 

• подразумева контролу исправности калема за искључење енергетског прекидача и у 
укљученом и у искљученом стању. 

23.  

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 
• могућност меморисања ≥ 200 догађаја, 
• памћење догађаја у случају нестанка помоћног напајања, 
• могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

24.  
Функција самонадзора  

• генерише збирни аларм преко „живог“ контакта релеја при појави било каквог унутрашњег 
квара или неправилности у раду МПЗУ. 

МЕРЕЊА 

25.  

Мерење струје у све три фазе 
• мерење реалне ефективне вредности (True RMS) 
• могућност задавања хистерезиса мерења,  
• могућност подешавања времена између два узастопна снимка. 

 
Испитна утичница за спојних поља 35 kV и 10 kV укључене у кодне бројеве 15303 и 
15104 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

1.  Начин монтаже На релејни сталак 

2.     

3.  Номинални напон (AC/DC) V  ≥ 600/300 

КОНТАКТИ 

4.  Број контаката за струјна кола ком. ≥ 4 

5.  
Број контаката за комадно-сигнална и напонска мерна 
струјна кола 

ком. ≥ 10 

6.  Номинална струја  А ≥ 20 

7.  
Краткотрајно подносива струја: 

• у трајању од 1 sec 
• у трајању од 10 sec 

А 
 

≥ 150 
≥ 50 

8.  

Функционалности контаката приликом убацивања испитног чешља или пребацивања 
преклопке у „ тест“ положај 

• краткоспајање струјних контаката 
• отварање комадно-сигналних контаката 
• отварање контаката за мерне напоне 
• два командно-сигнална контаката за обезбеђивање помоћног напајања 
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Заштита водних 35 kV и 10 kV  поља укључене у кодне бројеве 15302 и 15102 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

1.  Струјни улази са In = 5 A (Табела 4.2.2.) ком. ≥ 4 

2.  Напонски улази са Un = 100 V (Табела 4.1.) ком. ≥ 3 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

3.  Укупан број према табели 3.2 ком. ≥ 20 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

4.  Релејни излази за командна кола (Табела 3.3.) ком. ≥ 4 

5.  Остали релејни излази (Табела 3.4.) ком. ≥ 5 

6.  
IRF статусна индикација интерне грешке („live contact“)  
(Табела 3.4.) 

ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

7.  
Предњи галванско изоловани комуникациони интерфејс за 
повезивање са PC-ем. 

ком. 1 

8.  
Задњи, системски, интерфејс за остваривање везе са 
станичним рачунаром са стандардом IEC 61850, путем 
оптичког порта који je интегрисани део заштите. 

ком. ≥ 2 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

9.  

Вишестепена трофазна  прекострујна заштита -  IEC I>, I>> 
• 2 степена подешења (I> и I>>), 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

10.  

Земљоспојна заштита - IEC IE> 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у 

11.  Хомополарна напонска заштита- IEC VE> 

12.  

Заштита од несиметричног оптерећења (negative sequence current detection) - IEC I 2> 
• могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

13.  

Хладан старт вода (Функција блокаде прекострујних заштита при укључивању вода) - IEC 
CLP 

• подешење горње границе рада функције у опсегу (0.1 – 20) А, 
• могућност активирања функције преко бинарног улаза (функција активна док је активан 

изабрани бинарни улаз), 
• могућност временског програмирања функције у односу на тренутак укључења прекидача. 

14.  

Аутоматско поновно укључење - IEC O → I 
• минимално 2 покушаја АПУ (брзи и спори), 
• могућност подешавања времена за све елементе АПУ-а у осегу (0.2 до 300 sec), 
• могућност блокаде рада АПУ: 

- преко бинарног улаза 
- на ручно искључење прекидача 
- преко одређених функција заштите (I>>, IE>). 

15.  Заштита од отказа прекидача - IEC CBFP 

16.  Регистратор поремећаја у мрежи (transient disturbance recorder) - осцилопертупограф 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

17.  
Графички дисплеј са позадинским осветљењем и приказом једнополне шеме поља, која омогућава 
приказује и аутоматски ажурира статус расклопне опреме. 

18.  Операторски панел -  HMI 
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19.  

Групе подешења за све функције релејне заштите 
• минимално 2 групе подешења (летње и зимско) 
• могућност промене групе подешења: 

- локалног HMI-а, 
- преко бинарног улаза, 
- комуникационог интерфејса. 

20.  
Функција аутоматске синхронизације времена  

• преко системског интерфејса, тј. комуникационог протокола, или 
• преко дигиталног улаза. 

21.  
Сигнализација преко LED 

• минимално 12 LED, 
• могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 

22.  
Филтрирање „ треперења“ контаката, са циљем отклањања вишеструких и нереалних генерисања 
сигнала због механичких вибрација и сл. 

23.  

Функције интерних и екстерних блокада – interlocking- а 
• остваривање функција логичких блокада у циљу превентивног спречавања грешке у 

манипулацијама, 
• блокада укључење прекидача када је нарушен неки од његових граничних технолошких 

параметара (неисправан калем за искључење, прекорачена дозвољена кумулативна 
струја прекидања, прекорачен максимални број манипулација пре сервиса и сл.). 

24.  
Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних логичких 
функционалности 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

25.  

Надзор режима рада прекидача са следећим функцијама 
• број операција, 
• снимање кумулативне струје прекидања, 
• време искључења/укључења … 
• контрола навијености опруге 

26.  
Контрола искључних кругова - IEC TCS 

• подразумева контролу исправности калема за искључење енергетског прекидача и у 
укљученом и у искљученом стању. 

27.  

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 
• могућност меморисања ≥ 200 догађаја, 
• памћење догађаја у случају нестанка помоћног напајања, 
• могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

28.  
Функција самонадзора  

• генерише збирни аларм преко „живог“ контакта релеја при појави било каквог унутрашњег 
квара или неправилности у раду МПЗУ. 

 
 
Испитна утичница за заштиту водних поља 35 kV и 10 kV укључене у кодне бројеве 
15302 им 15102 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

9.  Начин монтаже На релејни сталак 

10.     

11.  Номинални напон (AC/DC) V  ≥ 400/250 

КОНТАКТИ 

12.  Број контаката за струјна кола ком. ≥ 4 

13.  
Број контаката за комадно-сигнална и напонска мерна 
струјна кола 

ком. ≥ 10 

14.  Номинална струја  А ≥ 20 

15.  
Краткотрајно подносива струја: 

• у трајању од 1 sec 
• у трајању од 10 sec 

А 
 

≥ 150 
≥ 50 
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16.  

Функционалности контаката приликом убацивања испитног чешља или пребацивања 
преклопке у „ тест“ положај 

• краткоспајање струјних контаката 
• отварање комадно-сигналних контаката 
• отварање контаката за мерне напоне 
• два командно-сигнална контаката за обезбеђивање помоћног напајања 

 
 
Микропроцесорска Управљачка јединица поља сопствене потрошње укључене у 
кодне бројеве 15019 и 15020 
 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

1.  Струјни улази са In = 5 A (Табела 4.2.1.) ком. ≥ 4 

2.  Напонски улази са Un = 100 V (Табела 4.1) ком. ≥ 3 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

3.  Укупан број ком. ≥ 24 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

4.  Релејни излази за командна кола (Табела 3.3.) ком. ≥ 1 

5.  Остали релејни излази (Табела 3.4.) ком. ≥ 1 

6.  
IRF статусна индикација интерне грешке („live contact“)  
(Табела 3.4.) 

ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

7.  
Предњи галванско изоловани комуникациони интерфејс за 
повезивање са PC-ем. 

ком. 1 

8.  
Задњи, системски, интерфејс за остваривање везе са 
станичним рачунаром са стандардом IEC 61850, путем 
оптичког порта који je интегрисани део заштите. 

ком. ≥ 2 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

9.  Графички дисплеј са позадинским осветљењем. 

10.  Операторски панел -  HMI 

11.  
Слободно конфигурабилни функцијски тастер (сходно 
поглављу II.2.3.1.). ком. ≥ 1 

12.  
Функција аутоматске синхронизације времена  

• преко системског интерфејса, тј. комуникационог протокола, или 
• преко дигиталног улаза. 

13.  
Сигнализација преко LED 

• минимално 12 LED, 
• могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 

14.  
Филтрирање „ треперења“ контаката, са циљем отклањања вишеструких и нереалних 
генерисања сигнала због механичких вибрација и сл. 

15.  
Командовање комутационом опремом 

• остваривање функција управљања најменје једним прекидачем путем локално HMI и 
даљински, 

16.  
Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних логичких 
функционалности 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

17.  

Надзор режима рада прекидача са следећим функцијама 
• број операција, 
• снимање кумулативне струје прекидања, 
• време искључења/укључења … 
• контрола навијености опруге 

18.  
  Контрола мерних улаза 

• исправност напонских мених улаза у свим радним режимима 
• исправност напонских мених улаза 
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19.  

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 
• могућност меморисања ≥ 100 догађаја, 
• памћење догађаја у случају нестанка помоћног напајања, 
• могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

20.  
Функција самонадзора  

• генерише збирни аларм преко „живог“ контакта релеја при појави било каквог унутрашњег 
квара или неправилности у раду МПЗУ. 

. 

. 

. 
НАПОМЕНА: 
Понуђач је у обавези да у табелама (Табела са техничким подацима - Прилог 3.) попуни све ставке 
(податке) у колони „ гарантовано“   
Приликом попуњавања понуде потребно је на одговарајућим позицијама прецизно дефинисати који се тип 
уређаја нуди, што подразумева дефинисање пуне каталошке ознаке за сваки од нуђених уређаја. Поред тога, у 
прилогу понуде, обавезно доставити детаљан каталошки материјал из кога се могу сагледати приказане техничке 
карактеристике нуђених уређаја. 
Понуде које не садрже пуне ознаке нуђених уређаја или се из унесених ознака не може препознати тип и 
пуна функционалност нуђеног елемента (уређај, елемент постројења, и сл.) сматраће се непотпуним и као 
такве неће бити разматране у даљој евалуацији тендерског материјала. 
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На основу чл. 61. ст.4. тач: 3), чл. 75., чл.76. и чл. 77., Закона о јавним 
набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), као и на основу чл. 2. ст. 1. тач: 5), чл.10., чл.21., 
чл.22., чл.23. и чл.24. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС 
бр.29/13), одређују се услови и доноси се упутство: 

 
 

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

 Овим се одређују обавезни и додтани услови сходно чл.75 и 76. Закона о 
јавним набавкама, као и упутство како се доказује испуњености тих услова и 
прописују се документа као докази која је понуђач дужан поднети у прилогу поднете 
понуде, а којим доказује испуњеност тих услова, сходно чл. 77. Закона о јавним 
набавкама. 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке имају сва домаћа и 
страна правна и физичка лица која испуњавају услове из чл.75. и 76. Закона о јавним 
набавкама, а у складу са овом Конкурсном документацијом. 

 
Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе, наведене у овом 

упутству, сматраће се непотпуном и као таква, биће одбијена као 
неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати. 

 
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али 
којима не доказује испуњеност било ког од наведених услова, односно којима 
не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњава 
обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, услед чега ће целокупна 
понуда бити одбијена као неприхватљива, без даље оцене. 

 
 
I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. 

и чл. 77. Закона о јавним набавкама.  
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 
1). Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл.75 ст.1. тач.1. Закона о јавним набавкама); 
 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привреног 
суда.  

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.  

 
- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 
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2). Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл.75 ст.1. тач.2. Закона о јавним набавкама); 

 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити: 
 
1). Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 2). Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано 
за неко од кривичних дела организованог криминала и 

3). Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

 
Напомена: ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
 
 

 - Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
 

 - Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
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3). Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда (чл.75 ст.1. тач.3. 
Закона о јавним набавкама); 

 
Доказ: 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за поднишење понуда. 

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Потврде прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или Потврде 
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. 

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

 
 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Потврде прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања одрећених послова. 
 
Напомена: овај доказ мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку. 
 
 
4). Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл.75 ст.1. тач.4. Закона о јавним набавкама); 

 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Уверења Пореске 

управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода.  

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Уверења Пореске 

управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода.  

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
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- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Уверења Пореске 
управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода.  

 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
 

  5.) Да понуђач испуњава услов из чл. 150. Закона о планирању и изградњи. 
 

Доказ: 
Решење надлежног министарства о испуњењу услова за добијање лиценце за 

грађење објеката, односно извођење радова -  електроенергеских инсталација 
високог и средњег напона за ТС напона 110 и више kV, (сходно чл. 150. Закона о 
планирању и изградњи). 

 
 
6). Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама). 

 
Доказ: 
Изјаве (Орасци бр. 3. и бр. 4.), које су саставни делови ове конкурсне 

документације, које морају бити печатиране и потписане од стране одговорног лица 
понуђача. 

Напомена: 
Изјаву - Образац бр.4., подносити само у случају ако је понуђач ималац 

права интелектуалне својине над предметом јавне набавке. 
 
 
II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. 

и чл. 77. Закона о јавним набавкама.  
 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 

 1). Да против понуђача није покренут поступак стечаја, нити поступак 
ликвидације, односно претходни стечајни поступак. 

  
Доказ: 
Понуђач је дужан доставити Потврду Агенције за привредне регистре. 

 
 

 2). Да располаже неопходним финасијским капацитетом. 
  Неопходним финансијским капацитетом сматра се: 

- ако је понуђач у претходнoj пословнoj години, односно у 2012. години, 
остварио пословни приход у вредности од најмање 100.000.000,00 динара.  

 
 Докази: 

Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, дужан је уз 
понуду доставити - биланс стања и биланс успеха за 2012. годину.  
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 Под пословним приходом наручилац сматра приход који је уписан у Билансу 
успеха, на позицији "ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206),  а који је у 
колони бр.3 - АОП означен ознаком "201" и тај податак ће бити релевантан код 
оцењивња понуда у погледу неопходног финансијског капацитета. Дакле, ради 
се о приходима из обављања делатности. То даље значи да наручилац неће 
признавати приходе по основу финансијских прихода (АОП 215) и остале приходе 
(АОП 217).  
   
 3). Да располаже неопходним пословним капацитетом. 
  Неопходним пословним капацитетом сматра се ако је понуђач у 
претходних пет пословних година, односно у току 2008., 2009., 2010., 2011. и 2012. 
године, извршио послове предметне јавне набавке, у укупној вредности од најмање 
100.000.000,00 динара (без обрачунатог ПДВ-а), за целокупни период од претходне 
пет пословне године, без обзира у којој вредности и колико је  извршио у свакој од 
наведених година. 
 
 Докази: 

Како би наручилац утврдио да ли понуђач располаже неопходним пословним 
капацитетом у складу са овом тачком, дужан је уз понуду доставити: 
 - Референт листу (на обрасцу наручиоца) - Образац бр.14. 
 - Потврде наручилаца посла, које прате референт листу Образац бр.15.  

  
 Уколико понуђач није био основан пре 2008. године, већ је основан у некој 
години из захтеваног периода и самим тим нема пуну годину пословања, те због тога 
нема (а нити може имати) референце у пуном износу који се захтева овим условом, 
наручилац ће прихватити као неопходан пословни капацитет уколико понуђач има 
референце и докаже да је извршио послове а који су предмет ове јавне набавке, у 
вредности сразмерно времену његовог пословања почев од његовог оснивања, 
обрачунато у месецима, а рачунајући пуне месеце пословања почев од првог 
наредног месеца од месеца у ком је основан.  
(На пример: Ако је понуђач основан 17.07.2011. године, неопходан пословни 
капацитет је дужан да докаже на следећи начин:  
Одговор: Укупан захтевани период је пет пословних година - 2008, 2009, 2010, 2011. 
и 2012. година, а што значи укупно 60 месеци. За 2008, 2009. и 2010. годину није 
дужан да доказује пословни капацитет, јер у том периоду није ни био основан. За 
2011. годину - дужан је да докаже пословни капацитет - референце, само за месеце 
почев од 8-ог месеца 2011. године,  (од августа до децембра, дакле само за 5 
месеци), као првог пуног месеца почев од месеца у којем је основан. Ако се томе 
дода и пуна 2012. година, у којој има 12 месеци, то јасно указује на закључак да ће 
понуђач бити у обавези да докаже референце за укупно 17 месеци. Укупна вредност 
референци коју ће понуђач бити у обавези да докаже биће израчуната према 
формули: 

    
 Вр = 100.000.000,00  Х   17 =  1.666.666,67 X 17  = 28.333.333,39 динара. 
                      60 
 
 Где је:  Вр - новчана вредност приказаних референци. 
 

 То даље значи да је потребно да, за период од његовог оснивања до краја 
захтеваног периода, у трајању од 17 месеци (за пет месеци у 2011. години и целу 
2012. годину), понуђач докаже референце у укупном износу од најмање 
28.333.333,39 динара.  
 Дакле, такав понуђач, који је основан, на пример дана 17.07.2011. године, 
дужан је да докаже референце у износу од најмање 28.333.333,39 динара за 
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захтевани период од претходних пет година (2008, 2009, 2010, 2011. и 2012. године) 
да би му се признао услов у погледу неопходног пословног капацитета за извршење 
ове јавне набавке.   
 Исти метод обрачуна ће бити примењен за било који други датум 
оснивања понуђача. 

  
 НАПОМЕНА:  
 Понудa понуђача који у претходних пет пословних година, односно у 
току 2008., 2009., 2010., 2011. и 2012. године, није извршио послове предметне 
јавне набавке, у укупној вредности од најмање 100.000.000,00 динара (без 
обрачунатог ПДВ-а), за целокупни период од претходних пет пословних 
година, без обзира у којој вредности и колико је извршио у свакој од 
наведених година - сматраће се да не располаже неопходним пословним 
капацитетом за извршење предметне јавне набавке и таква понуда биће 
одбијена као неприхватљива. 

 
 

 4). Да располаже довољним техничком капацитетом за извршење предметне 
јавне набавке.  
 Довољним техничким капацитетом сматра се ако понуђач, најкасније на дан 
подношења понуде, поседује у власништву (својини) или по било ком другом 
правном основу има право коришћења, и то: 
 
        - Цевасте металне скеле површине најмање 150м2 
  -1 (један) транспортни камион носивости најмање  4 тоне. 
 
 Оба услова цениће се кумулативно. 

 
 Докази: 

Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, дужан је уз понуду 
доставити: 
 -  Изјаву о довољном техничком капацитету (на обрасцу наручиоца) 
 - Фотокопија саобраћајне дозволе за захтевани транспортни камион и 
 - Фотокопије рачунa о набавци наведе опреме или уговоре или извод из 
пописнe листe зa 2012. годину или било који други доказ из кога наручилац може 
утврдити да понуђач има у власништву или по било ком другом правном основу 
право коришћења захтеване опреме, а која опрема је одређена као довољан 
технички капацитет. 
 

5). Да располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне 
јавне набавке.  
 Довољним кадровским капацитетом сматра се да понуђач на дан 
подношења понуде, има најмање: 

  -  2 (два) дипломирана инжењера електро струке са лиценцама број 451 и 453, 
  -  1 (једног) дипломираног инжењера грађевинске струке са лиценцама број 

411 и 410,    
   - 70 (седамдесет) радника са  најмање III (трећим) степеном стручне спреме, 

 
запослених у складу са Законом о раду, са пуним радним временом, на неодређено 
или одређено време,  
 
 Сви ови услови цениће се кумулативно. 
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 Докази: 
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, дужан је уз понуду 

доставити: 
-  Изјаву о довољном кадровском капацитету понуђача (на обрасцу наручиоца) и 
- Фотокопије oбразаца - Потврда о поднетој пријави - одјави  осигурања - (Образац 

М3А или МА), оверене печатом Фонда ПИО и  
-  Фотокопије важећих лиценци, за оне запослене који се захтевају са лиценцом. 
 

6). Понуђач је у обавези да у својој понуди достави изјаву или одговарајући 
документ произвођача или дистрибутера (уколико произвођач нема представништво 
на територији Србије ), да је понуђач ауторизован/овлашћен да нуди и продаје добра 
која су предмет јавне набавке. 

 
 
НАПОМЕНА: 
Под изјавом да је понуђач ауторизован/овлашћен да нуди добра која су предмет 
јавне набавке подразумева се одговарајући документ , који је издат од стране 
произвођача понуђених добара или од стране представништва произвођача или од 
стране дистрибутера истог произвођача за територију Републике Србије (уколико 
произвођач нема представништво на територији Србије), којом се понуђач овлашћује 
да може нудити и продавати оригинална предметна добра произвођача. Овај 
документ мора да гласи на име понуђача добара која су предмет јавне набавке и у 
њему мора да стоји назнака да се односи на предметну јавну набавку: -извођење 
грађевинских радова и опрема за ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац (45000000 -
Грађевински радови, 31170000-Трансформатори, 31712116-Микропроцесори, 
31730000 – Електротехничка опрема) - JН 17/13. Наведени документ мора бити 
потписан и оверен од стране овлашћеног лица произвођача – дистрибутера. Уколико 
је документ на страном језику понуђач је у обавези да достави и превод на српски 
језик, оверен од стране судског тумача за тај страни језик. 
 

Докази: 
-Изјава или одговарајући документ произвођача или дистрибутера (уколико 
произвођач нема представништво на територији Србије), да је понуђач 
ауторизован/овлашћен да нуди и продаје добра која су предмет јавне набавке. 
 
  

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

 - Понуда са подизвођачем 
 

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за 
подизвођача/е, поднесе све предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за 
учешће, прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о 
испуњености услова из чл. 75. ст.1. тач.5) Закона о јавним набавкама за део набавке 
који ће извршити преко подизвођача, односно све доказе предвиђене из Услова за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 
Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из тачке I. Обавезни услови и 
потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о јавним 
набавкама. 
 Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из чл.75. став 1. тачка 5) 
Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
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 У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за 
подизвођача/е, поднесе и предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, 
прописаних чл. 76. ст.3., односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује 
испуњеност тих услова, из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење 
истих, сходно чл. 76. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 
 Напомена: 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 
извршење обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење 
уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

Напомена: 
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе за подизвођача 

- сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без даље оцене.  
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе за 
подизвођача, али којима не доказује испуњење било ког од наведених услова, 
односно којима не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да 
понуђач не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, предвиђене чл. 75. и чл. 76.  Закона о јавним 
набавкама, услед чега ће целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива, 
без даље оцене. 
 
 - Заједничка понуда 

 
У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 

понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све 
предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. 
ст.1. тач.1) до 4) и ст.2. Закона о јавним набавкама, односно све доказе предвиђене 
из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из тачке I. Обавезни 
услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о 
јавним набавкама.  
 Услов из чл.75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 

 
 
 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе и 
предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, прописаних чл. 76. ст.3., 
односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, 
из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и 
чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 Остале доказе, а који се односе на доказивање додатних услова, остали 
чланови групе понуђача подносе по свом нахођењу, а у циљу заједничког испуњења 
предвиђених услова. 

Услови из тих доказа цениће се кумулативно за целокупну групу понуђача. 
 

 Напомена: 
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 
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Напомена: 
Заједничка понуда односно понуда групе понуђача који не доставе све 

предвиђене доказе - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена 
без даље оцене.  
 Понуђачи који, у поднетој заједничкој понуди, доставе све предвиђене 
доказе, али којима не доказују испуњење било ког од наведених услова, 
односно којима не доказују испуњење свих наведених услова, сматраће се да 
не испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, предвиђене чл. 75. и чл. 76.  Закона о јавним набавкама, услед 
чега ће целокупна заједничка понуда бити одбијена као неприхватљива, без 
даље оцене. 

 
 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 
 
 

 Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.  
 Понуђач је дужан да, на свом обрасцу са меморандумом, који мора бити 
потписан и оверен од стране понуђача, наведе који су то докази који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе интернет страницу 
на коју су тражени докази јавно доступни. 
 
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду 
када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

 
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, мора да садржи све 

тражене доказе из ове конкурсне документације, који морају бити у свом изворном 
облику, преведени на српски језик и оверени од стране сталног судског тумача за тај 
страни језик. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл.77. Закона 
о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), понуђач може, уместо доказа, приложити 
своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 
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 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
 

Напомена:  
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, уз коју нису поднети 

сви тражени докази, односно докази нису поднети на начин прописан Законом 
о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом, биће одбијена као 
неприхватљива и иста се даље неће разматрати, односно оцењивати.  

 
 

---------------------------------    
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На основу чл.61. ст.4. тач:1) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12) 
и на основу чл.8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС 
бр.29/13),  доноси се 

 
V.  У П У Т С Т В О 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 Овим Упутством понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин сачињавања прихватљиве понуде. 
 У прилогу понуде, доставити све захтеване обрасце и документа из овог 
Упутства, као и сва захтевана документа из Упутства како се доказује испуњеност 
услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  
 
 Понуда се саставља искључиво на обрасцу који чини саставни део ове 
конкурсне документације 
 
 
 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
 2.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

 Понуду доставити на адресу: "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Бул. др Зорана 
Ђинђића  бр. 46а, 18000 Ниш“ (служби за набавке и ускладиштење), са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку : - извођење грађевинских радова и опрема за ТС 
110/35/10кV Ниш 15 - Дољевац - ЈН бр.17/13 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 16.12.2013. године до 12,00 часова.  
 Понуда која пристигне код наручиоца после напред наведеног рока (датума и 
часа) односно рока одређеног у позиву за подношење понуда, сматраће се 
неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене. 
 Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима. Понуђач је дужан да 
се изјашњава, односно да уписује тражене податке само на местима предвиђеним за 
то, а која су означена "празним" линијама, односно да заокружи једну од понуђених 
опција, на местима где је таква могућност понуђена. 
 НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној   
документацији - прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода. 

      У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 
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2.2. У обрасцу понуде, под тачком ''I .Општи подаци о понуђачу"  на 
предвиђеним местима, уписати све тражене податке. 
  
 2.3. У обрасцу понуде, под тачком “II. Понуду дајемо:“  - обавезно се изјаснити 
зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2, а у зависности од 
наступа понуђача.  

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 
2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 
 Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да наступа 
заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), на „празним“ линијама под истом 
тачком уписати пословно име, адресу седишта, матични број, порески 
идентификациони број, име особе за контакт и бр. телефона, за сваког удруженог 
понуђача из групе понуђача. 

2.4. У обрасцу понуде, под тачком “III. Предметну набавку извршићемо:“  - 
обавезно се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 
под тачком 2., а у зависности од наступа понуђача. 

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под 
тачком 2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом 
тачком. 

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да ће предметну 
јавну набавку извршити са ангажовањем подизвођача, на „празним“ линијама под 
истом тачком уписати пословно име, адресу седишта, матични број, порески 
идентификациони број, име особе за контакт и бр. телефона, за сваког подизвођача. 
 2.5. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу 
понуде, под тачком “IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач 
поверити подизвођачу:'' - на предвиђеном месту упише проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, (који не може бити већи од 50%) уколико 
ангажује подизвођача.  
 Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом 
тачком. 
 2.6. У обрасцу понуде, под тачком “V. Део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача:'' -  понуђач је дужан да на предвиђеном месту 
упише део предмата набавке који ће извршити преко подизвођача, уколико ангажује 
подизвођача. 

2.7. У обрасцу понуде, под тачком ''VI. Понуда се односи на целокупну 
набавку''  - не изјашњавати се, пошто нису дате опције. Самом чињеницом да 
понуђач подноси понуду, сматраће се да се понуда односи на целокупну набавку. 
Понуда се мора односити на целокупну набавку и не може се односити само 
на поједине позиције. У супротном, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

2.8. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.  ''Услови'', понуђач је дужан да се 
изјасни на свим предвиђеним местима, на начин како је то наручилац  даље у 
наставку текста овог упутства прописао: 
 2.8.1. У обрасцу понуде, под тачком ''VII. - тачка 1., алинеја 1. – "Укупна 
понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ укупне понуђене 
цене без обрачунатог ПДВ-а, у динарима, за целокупну набавку. 
 2.8.2. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.  - тачка 1., алинеја 2. - “Износ ПДВ-а 
(20%)“  – уписати бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 
 2.8.3. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.  - тачка 1., алинеја 3, „УКУПНО ЗА 
УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)“ – уписати износ који је једнак збиру понуђене 
цене из алинеје 1 и износа припадајућег ПДВ-а из алинеје 2. 
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 2.8.4. У обрасцу понуде, под тачком VII. . – тачка 1., после текста „УКУПНО ЗА 
УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом) и словима“– уписати словима износ који је уписан 
у  алинеји 3. 
 2.8.5. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 2, „Референце понуђача“  - 
уписати укупан износ извршених послова које чине предмет ове јавне набавке, а који 
је, као укупан износ, уписан у референтној листи. Ови износи морају бити идентични 
(исти). 
 2.8.6. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 3 – „Услови плаћања“  – не 
изјашњавати се, будући да нису ни понуђене опције. Самим подношењем понуде 
сматраће се да понуђач прихвата наводе по истoj тачки. 
 2.8.7. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 4. „Рок завршетка 
предметних радова и испоруке добара“  – уписати број календарских дана за које 
ће се предметни радови завршити, рачунајући рок од дана увођења у посао као и 
датум испоруке предметних опреме из Табеле "Опрема за испоруку у 2014.години" и 
датум испоруке опреме из Табеле "Опрема за испоруку у 2015.години".  
 Рок за завршетак предметних радова не сме бити дужи од 150 календарских 
дана рачунајући рок од дана увођења у посао док рок за испоруку опреме из Табеле 
"Опрема за испоруку у 2014.години" не сме бити дужи од 15.11.2014.године,а  датум 
испоруке опреме из Табеле "Опрема за испоруку у 2015.години" не сме бити дужи од 
30.06.2015.године.   
 НАПОМЕНА:Уколико понуђач у понуди наведе рок завршетка предметних 
радова дужи од 150 календарских дана рачунајући рок од дана увођења у посао, 
као и  рок за испоруку опреме из Табеле "Опрема за испоруку у 2014.години" дужи 
од 15.11.2014.године,а  датум испоруке опреме из Табеле "Опрема за испоруку у 
2015.години" дужи од 30.06.2015.године таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 
 2.8.8. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.- тачка 5. - уписати бр. месеци 
понуђеног гарантног рока за комлетно завршен објекат, као и број месеци за 
гарантни рок за испоручену опрему.  
 Гарантни рок за комлетно завршени објекат, односно за изведене радове, које 
чине предмет овог уговора је минимум 24 месеца од датума примопредаје објекта. 
 Гарантни рок за испоручену опрему износи минимум 24 месеци од дана 
потписивања записника о квантитативном пријему опреме без примедби. 
НАПОМЕНА:Уколико понуђач у понуди наведе гарантни рок за комлетно 
завршени објекат краћи од 24 месеца од датума примопредаје објекта, као и  
гарантни рок за испоручену опрему краћи од 24 месеци од дана потписивања 
записника о квантитативном пријему опреме без примедби таква понуда биће 
одбијена као неприхватљива. 
 

2.8.9.У обрасцу понуде, под тачком VII. тачка 6. ,,Рок пост-продајног 
сервисирања и обезбеђења резервних делова'' : - на предвиђеном месту уписати 
број година понуђеног пост-продајног сервисирања и обезбеђења резервних делова. 

Минимални рок пост-продајног сервисирања и обезбеђења резервних делова 
за предметна добра не сме бити краћи од 10 година од дана истека гарантног рока. 

НАПОМЕНА:  
Уколико понуђач у понуди наведе краћи рок пост-продајног сервисирања 

и обезбеђења резервних делова од 10 година од дана истека гарантног рока, 
таква понуда биће оцењена као неприхватљива.  

2.8.10.У обрасцу понуде под тачком VII. - тачка 7. Обрасца понуде „Понуђена 
добра и пратећа опрема произведена су у:“  - заокружити једну од понуђених 
опција, под тачком а) или б), у зависности од земље у којој су понуђена добра 
произведена. У случају да понуђач заокружи опцију б) - дужан је да наведе и 
земљу/е порекла добара. 
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 2.8.11. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.- тачка 8. и 9. Обрасца понуде - не 
изјашњавати се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата 
наводе по истим тачкама. 
 Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији – 
прецртавањем   постојећих   навода   и   уписивањем   других   навода. (нa пример:       
прецртати рок од 60 дана под тачком  ''VII. -  8 - "Рок важењa понуде" и уписати 
краћи или дужи рок или под тачком  ''VII. -  9 - Место извршења - преправити место 
извршења посла и сл.). 
 У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као 
неприхватљиве. 

2.9. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
2.10. За прихватљиву понуду, уз прописно попуњен и оверен образац 

понуде, потребно је доставити и све доказе предвиђене Упутством како се 
доказује испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као 
и следеће попуњене и оверене обрасце:  

1. Образац - ''Прилог понуди'' (са изјашњењима понуђача о  карактеристикама 
понуђене опреме - изјаснити се само на предвиђеним местима у табели у 
колони "Понуђено/гарантовано" или колони "гарантовано", - изјснити се, 
односно уписати тражену односно нуђену карактеристику). 

 НАПОМЕНА: 
Понуда понуђача који се не изјасни на свим предвиђеним позицијама, у 
Обрасцу  - ''Прилог понуди'', биће одбијена као неприхватљива. 

 НАПОМЕНА: 
Понуда понуђача чије је изјашњење у погледу карактеристика у Обрасцу 
- ''Прилог понуди'', у супротности са захтевима наручиоца, - таква понуда 
понуђача биће одбијена као неприхватљива. 

2. Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
3. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкрсне документације, 
4.  Образац бр.3. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама, 
5.  Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о 

јавним набавкама,  
6. Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
7.  Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
8.  Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
9.  Образац бр.7. – Модел писма о намерама пословне банке, 
10. Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора 

за отклањање грешака у гарантном року, 
11.  Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 

уговора за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  
12.  Образац изјаве о довољном техничком капацитету (Образац бр.10.), 
13.  Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.11.), 
14.  Образац бр. 12. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
15.  Образац бр.13. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су 

подвучена линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и 
оверити и свака страница модела уговора,  

16.  Образац Референтнe листe - искључиво на моделу референтне листе 
наручиоца (Образац бр.14.) и 

17.  Образац Потврде - за доказивање референци понуђача (Образац бр.15.), 
 
као и све остале доказе предвиђене конкурсном документацијом. 
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 Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне 
документације, понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата 
понуђача и потписом одговорног лица. Није дозвољено ове обрасце достављати 
у фотокопији. 
 НАПОМЕНА: 
 Понуда која се поднесе без неког од наведених образаца, као и неког од 
доказа - докумената наведених у Упутству како се доказује испуњеност услова 
из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, затим, понуда која се не односи на 
целокупну набавку, као и понуда која се поднесе са неким од предвиђених 
образаца који су непопуњени или непрописно попуњени, непотписани или 
неоверени - сматраће се непотпуном, односно неприхватљивом и као таквој, 
неће се по истој даље поступати, односно неће се оцењивати. 
 
 3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: "ЕПС ЕД 
„ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а, 18000 Ниш“ (служби за 
набавке и ускладиштење), са назнаком: 
 „Измена понуде за јавну набавку : - извођење грађевинских радова и опрема 
за ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац, ЈН бр.17/13 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Допуна понуде за јавну набавку : -извођење грађевинских радова и опрема 
за ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац,, ЈН бр.17/13 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Опозив понуде за јавну набавку : -извођење грађевинских радова и опрема 
за ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац, ЈН бр.17/13  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку: - извођење грађевинских радова 
и опрема за ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац, ЈН бр.17/13 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
 
 5.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

НАПОМЕНА: Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно 
наведеној забрани, као неприхватљиве.  

Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), 
као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 
12.) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 
  НАПОМЕНА: 
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 Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред 
наведени споразум (Образац бр. 12.), таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 

 
 6.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

   
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), 

као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 
12.) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 

 
  НАПОМЕНА: 
 Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред 
наведени споразум (Образац бр. 12.), таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 
 
 
 
 
 8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћањe је у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања оверених 
привремених и окончане ситуације и пријему фактуре код наручиоца - без примедби. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 
 8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде je 60  дана од дана отварања понуда. 
 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
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 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
 
 9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 Цена мора бити исказана у динарима, бројчано и словима, са и без пореза на 
додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 

Понуђена цена је са укалкулисаним свим зависним трошковима (основна цена 
рада, превоз запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и 
одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, ноћни рад, евентуални 
прековремени рад и свим осталим припадујућим накнадама зараде у складу са 
Законом о раду, као и свим трошковима који су укалкулисани у понуђену цену у 
складу са обрасцем Структуре цене). 
 Цена је фиксна и не може се мењати.  
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
  
 10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, 
Министарства финансија и привреде. 
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
 
 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 Банкарску гаранцију као средство обезбеђења за озбиљност понуде - 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку подношења понуде, преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини 
од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 60 
(шездесет) дана од дана отварања понуде за предметну јавну набавку. Поднета 
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде у 
случајевима: 
 - уколико понуђач повуче своју понуду или је промени или одустане од своје 
понуде након истека рока за подношење понуда до дана истека опције понуде или 
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 - уколико, одлуком наручиоца, понуда одређеног понуђача буде изабрана за 
најповољнију, а исти понуђач одустане од закључења уговора за предметну јавну 
набавку након  пријема поменуте одлуке наручиоца или 
 - уколико се најповољнији понуђач, након коначности одлуке наручиоца о 
избору најповољније понуде, не одазове позиву наручиоца да у одређеном року 
међусобно закључе одговарајући уговор и 
 - уколико се изабрани понуђач, након закључења уговора, не уведе у посао, по 
позиву наручиоца у уговореном року  
 Наручилац ће понуђачима са којима није закључен уговор вратити банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде, одмах по закључењу уговора са изабраним 
понуђачем. 
 НAПОМЕНА: 
 Понуда понуђача који уз понуду за предметну јавну набавку не достави 
банкарску гаранцију за озбиљност понуде, биће одбијена као неприхватљива. 
 

 
 

  Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 
обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за 
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску 
гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска 
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
 
 Наручилац ће банкарску гаранцију за добро извршење посла изабраном 
понуђачу вратити 31. дана од дана истека рока за коначно извршење посла за 
предметну јавну набавку, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико 
изабрани понуђач, из било којих разлога (осим разлога више силе), не извршaва 
радове који чине предмет овог уговора у уговореном року за завршетак предметних 
радова,  односно истe ће моћи  извршити  у  даљем  року од 10 дана, у ком  случају 
ће наручилац радова имати право на уговорну казну због неблаговременог 
извршења уговора за предметну јавну набавку, у висини од 1% од уговорене цене 
(без обрачунатoог ПДВ-a) за сваки дан закашњења, а највише у висини од 10% од 
укупне уговорене цене (без обрачунатoг ПДВ-a), активирањем банкарске гаранције 
 извођача радова. 
 
 Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда 
наручиоцу 3 (три) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство 
финансијског обезбеђења уговора за отклањање грешака у гарантном року, која 
мора да буде евидентирана (регистрована) у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено и менично овлашћење - писмо, за попуњавање и подношење исте менице 
надлежној банци у циљу наплате.  
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 Уз преметну меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном 
овлашћењу - писму. Рок важења менице за отклањање грешака у гарантном року 
мора бити најмање 30 дана од дана истека гарантног рока за предметну јавну 
набавку.  
 Наручилац ће меницу за за отклањање грешака у гарантном року изабраном 
понуђачу вратити 30 дана од дана истека  гарантног рока, уколико се не стекну 
услови за њену реализацију. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року 
уколико изабрани понуђач, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не 
поступa на начин и року који је прописан у чланu 24. ст.3.  Модела уговра, у том 
случају ће наручилац имати право на накнаду штете у висини од 1% од укупне 
уговорене цене (без обрачунатoг ПДВ-a) за сваки дан задоцњења, а највише 10% од 
укупне уговорене цене (без обрачунатoг ПДВ-a), активирањем сопствене (соло) 
менице извођача радова, поднете ради обезбеђења уговора за отклањање грешака 
у гарантном року. 
  
  
  
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. 

 

 13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а 18000 
Ниш“(служби за набавке и ускладиштење), електронске поште на e-mail: jugoistok-
nabavke@jugoistok.com или факсом на број 018/518-544, тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН 
бр. 17/13". 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
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 14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 
 15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
 Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као 
средство финансијског обезбеђења уговора за додатно обезбеђење испуњења 
уговорених обавеза, која мора да буду евидентирана (регистрована) у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним 
износом од 15% од укупне вредности уговора, за предметну јавну набавку, без ПДВ-
а. Уз преметну меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном овлашћењу - 
писму. Рок важења менице за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, 
мора бити најмање 30 дана од дана од дана истека трајања уговора за предметну 
јавну набавку.  
 Наручилац ће меницу за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, 
изабраном понуђачу вратити 31. дана од дана истека трајања уговора за предметну 
јавну набавку, уколико се не стекну услови за њихову реализацију. 
 
 НАПОМЕНА: 
 Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негaтивних референци 
Управе за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне 
набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 
 
 
 16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
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 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најниже 
понуђене цене“.  
  
 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
  Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана она понуда у којој је понуђен краћи рок завршетка 
предметних радова и испоруке опреме.  

  
 18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјавe датe под кривичном 
и материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
 Напомена: поводом ове тачке понуђач је дужан поднети попуњене, 
потписане и оверене Обрасце бр. 3. и бр. 4., у супротном понуђач који не 
поднесе попуњене, потписане и оверене захтеване обрасце, његова понуде ће 
бити одбијена као неприхватљива.  
 Образац бр. 4. понуђач подноси само у случају ако је понуђач ималац 
права интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке. 
 
 19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
 20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
 Захтев се може доставити непосредно, електронском поштом на                            
e-mail: jugoistok-nabavke@jugoistok.com или факсом на број 018/518-544, у којим 
случајевима подносилац захтева мора да има потврду о пријему захтева од стране 
наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште мора се послати препоручено 
са повратницом, на адреси наручиоца. 
 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
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 После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, 
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са 
назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне 
набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа 
од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем 
је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара.  
 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о 
додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико 
процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда 
или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000,00 динара, односно 
такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 
80.000.000,00 динара. 

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
 21.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана 
отварања понуда. 
 Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од 
три дана од дана доношења одлуке. 
 Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана 
када је пријем одбијен. 
 

 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8 (осам) дана од дана протока рока за подношење захтева за 
заштиту права из чл.149. Закона о јавним набавкама.  

 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
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  У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) Закона.  

  
 

---------------------------------- 
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Образац понуде 
ЈН бр. 17/13 

 
 I. Општи подаци о понуђачу: 

 
 Пословно име:__________________________________________________________ 
              

 Облик организовања: _____________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 (уписати одговарајући облик организовања у смислу Закона о привредним  друштвима, као на 
 пр. А.Д., Д.О.О., ортачко друштво, друштвено предузеће и тд. или СТР, СЗР, Агенција и сл.) 
  

 Место седишта: _________________________________________________________ 
             
 Адреса (улица и број): ___________________________________________________ 
      
 Бр.т.р.:  ________________________________________________________________              
 
 Банка: _________________________________________________________________              
 
 ПИБ бр:   _______________________________________________________________ 
              
 Матични број:  __________________________________________________________ 
 
 Одговорно лице овлашћено за закључење уговора: _________________________ 
                
 Телефон/факс:      __________ _____________________________________________   
 
 Особа за контакт: ________________________________________________________ 
 
 Интернет адреса:   _______________________________________________________  
               
 E-mail адреса:   __________________________________________________________ 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку набавке: -извођење 
грађевинских радова и опрема за ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац (45000000 -
Грађевински радови, 31170000-Трансформатори, 31712116-Микропроцесори, 
31730000 – Електротехничка опрема) - ЈН бр.17/13, објављеном на Порталу јавних 
набавки, од 06.11.2013. године, неопозиво дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2013. године. 

 
 Понуду дајемо под следећим условима: 
  
 II. Понуду дајемо: 
 
   1. - самостално,   
   
             2. - заједнички, са понуђачем (групом понуђача): 
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
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2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
 
           III. Предметну набавку извршићемо: 
 
             1. -  без ангажовања подизвођача 
 
    2. -  са ангажовањем подизвођача и то:  
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 

      
 

 IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити 
подизвођачу: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 
 
 V.  Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
  
 
 VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  

 
 
 
VII. Услови:  
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1.  Понуђена цена:  

 
  -  Укупна понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)…..._______________________ 
динара, 
    -  Износ ПДВ-а (20%)  ………..………………...….........._______________________ 
динара, 
    -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)….._______________________ 
динара. 
 
(УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _____________________ 
 
______________________________________________________________________).  

 
Укупна понуђена цена је са укалкулисаним трошковима основне цене рада, 

превоза запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и 
одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, евентуални прековремени 
рад и свим осталим припадујућим накнадама зараде у складу са Законом о раду, као 
и са свим осталим зависним трошковима везаним за испоруку опреме као што је 
царина, транспортни трошкови идр., који су укалкулисани у укупну понуђену цену. 

 
 
2.  Референце понуђача:  
 

            - у току претходних 5 (пет) пословних година, односно у 2012., 2011., 2010., 
2009. и 2008. години,  извршили смо послове који су уједно и предмет ове јавне 
набавке, у укупној вредности од _______________________ динара, без обрачунатог 
ПДВ-а.  

 
 
3. Услови плаћања:  у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања 

оверених привремених и окончане ситуације и пријему 
фактуре код наручиоца - без примедби. 

 
   4.   Рок завршетка предметних радова и испоруке добара: ___________  

календарских дана од дана увођења у посао док је крајњи датум испоруке опреме из 
Табеле "Опрема за испоруку у 2014.години" ___________________, a  крајњи датум 
испоруке опреме из Табеле "Опрема за испоруку у 2015.години" je _____________. 

   
5. Гарантни рок: Гарантни рок за комлетно завршени објекат, односно за 

изведене радове, je ________ месеци од дана потписивања записника о 
примопредаји објекта, извршених предметних радова - без примедби, док је 
гарантни рок за испоручену опрему ______________месеци од дана потписивања 
записника о квантитативном пријему опреме без примедби. 

 
        6. Рок пост-продајног сервисирања  
 и обезбеђења резервних делова:  ________година од дана истека гарантног 
рока предметних добара. 
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7.  Понуђена добра и пратећа опрема произведена су у:   
 
  а) земљи – Републици Србији,  б) иностранству - ________________________, 
 

                                                                                     (навести  назив земљу/е порекла добара) 
 

 8. Место извршења: у Дољевцу на к.п.бр. 1625/3, 1626, 1627 и 1628 КО 
Кочане и к.п.бр. 1631/2,  и 1630/1 КО Кочане на територији општине Дољевац . 

 Испорука опреме у саграђеном објекту у Дољевцу (ТС 110/35/10 kV "Ниш 15 - 
Дољевац"). 
 

 
    

9. Рок важење понуде: 60 дана од дана отварања понуде. 
 
 

 
За понуђача, 

 
 

(м.п.)              _______________________ 
   (потпис) 
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Образац ''Прилог понуди'' 

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПОНУЂЕНE ОПРЕМЕ 
(ЈН бр.17/13) 

 
 Понуђена опрема, на који се односи наша понуда под бр.___________од 
____________ 2013. године је следећих карактеристика: 
 

ТАБЕЛЕ СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА 
НУЂЕНЕ ОПРЕМЕ 

 
  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   Уписати   

1.2. Тип ком 

Тронамотајни 
трансформатор,  

уљни, са 
коришћењем 
терцијера за 

напајање купаца,  
са регулацијом 

напона под 
оптерећењем, за 
спољну монтажу, 

 ком 2   

1.3. Ознака модела  Уписати   

1.4. Земља порекла  Уписати   

1.5. Стандарди  

IEC 60044 
IEC 60076 
IEC 60137 
IEC 60214 
IEC 60354 
IEC 60529 
IEC 60815 
IEC 60947 

NEMA TR-1 
SRPS N.H1.011-020 
SRPS N.H1.041-045 
SRPS N.H1.050-052 

ДА 

1.6. Контрола квалитета  ISO 9001 ДА 

1.7. Класа термичке изолације  A   

2 Називни   подаци   и   карактеристике  

2.1. Називна снага:  
- примара / секундара/терцијера 

 
MVA 

 
31,5 / 31,5/10,5 

ДА 

2.2. Хлађење - ONAN / ONAF ДА 

2.3. 
Називни напон намотаја:  
- VN намотај  
- SN намотај  

 
kV 
kV 

 
110 

36,75 
ДА 
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  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

- NN- намотај  kV 10,5 

2.4. 

Регулатор напона:  

- тип регулације напона 
- опсег регулације 

- корак регулације 

 

% 

% 

 

 

под оптерећењем 

± 11 

1.5 

ДА 

2.5. Аутоматска регулација напона   Да ДА 

2.6. Фреквенција Hz 50 ДА 

2.7. Спрега трофазних намотаја (група вектора 
IEC 60076)  YNyn0d5  ДА 

2.8. Изолација звездишта   пуна ДА 

3 ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 

3.1. 
Напон кратког споја,( прерачуната на 
референтну температуре од 75 0C,  при 
називној фреквенци и при називној снази) 

% уписати 
  

3.1.1. ВН-СН на бази називне снаге 31,5МVА и са 
регулатором напона  у средњем положају % 14±10% 

  

3.1.2. ВН-НН на бази називне снаге x МVА и са 
регулатором напона у средњем положају % Уписати 

  

3.2. 

Нулта импеданса, у средњем положају 
регулатора напона:  
- ВН/СН: 
- ВН/НН 
 

 
 

% 
% 
 

 
 

Уписати 
Уписати 

   

3.3. 
 

Толеранција која се примењује за 
импедансу кратког споја у % од 
гарантованих вредности при крајњим 
положајима регулатора напона 

% ± 1/7 

  

3.4. Способност трансформатора да поднесе 
спољне кратке спојеве:   

  

3.4.1. Трајање кратког споја  sec 2   

3.4.2. 
Подносивост симетричних и асиметричних 
снага кратког споја током датог периода: 

 

MVA 
 

≥5000  

3.5. Гарантовани губици    

3.5.1. 

Губици у празном ходу 
- при називном напону и називној 
фреквенцији    
- при 110% називног напона и при називној 
фреквенцији 

 

kW  
 

kW 

 

Уписати 

Уписати 
  

3.5.4. 

Губици при оптерећењу прерачунати на 
75ºС, при називном напону и називној 
фреквенци, у средњем положају регулатора 
напона: 

kW Уписати 

  

3.6. 
Оптерећење помоћне опреме (вентилатора, 
пумпи, грејача, итд) (Вредност која се 
оцењује): 

kW Уписати 
  

3.7. Нивои изолације:     

 - Високонапонска страна (ВН)    LI 550 AC 230   
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  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

 - Средњенапонска страна (СН):  LI 170 AC 70   

 - Звездиште:  LI 170 AC 75   

 -     Нисконапонска страна (НН):   LI 125 AC 50   

3.8. Највиши напон опреме (ефективна 
вредност):   

  

 ВН kV 123  ДА 

 СН  kV 36,75  ДА 

 Звездиште kV 38  ДА 

 НН  kV 10,5  ДА 

3.10. Коефицијенти корисног дејства    

3.10.1. При cosφ=1.00 и са :     

 - 25% оптерећења од називне вредности  Уписати   

 - 50% оптерећења од називне вредности  Уписати   

 - 75% оптерећења од називне вредности  Уписати   

 - 100% оптерећења од називне вредности  Уписати   

3.10.2. При cosφ=0.8 (индуктивно) и са :     

 - 25% оптерећења од називне вредности  Уписати   

 - 50% оптерећења од називне вредности  Уписати   

 - 75% оптерећења од називне вредности  Уписати   

 - 100% оптерећења од називне вредности  Уписати   

3.11. 
Пад напона на прикључцима намотаја на 
секундару при називној температури и на 
средњој позицији регулатора напона: 

  
  

 cosφ=1.00  Уписати   
 cosφ=0.95 индуктивно  Уписати   
 cosφ=0.90 индуктивно  Уписати   
 cosφ=0.80 индуктивно  Уписати   

3.12. Струја празног хода при називној 
учестаности биће:     

 За 0.90 Un  Уписати   
 За 1.00 Un  Уписати   
 За 1.05 Un  Уписати   

3.13. 

Граничне вредности надтемпературе, при 
називној снази, при укљученом комплетном 
хлађењу и у најнижем положају регулатора 
напона: 

- уља у горњем делу Трансформатора 
- намотаја 
- најтоплије тачке 

 

 

ºC 
ºC 
ºC 

 
 

≤ 60 
≤ 65 
≤ 78   

3.14. 
У ванредним случајевима дозвољено је: 
- стално преоптерећење на највишој 
температури намотаја која премашује за 5 

MVA 
% 

 
 

У складу са   
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  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

0C гарантовану граничну вредност 
- стално повећање напона када  
температура уља у горњем делу за  5ºC 
премашује гарантовану граничну вредност 
при називној снази (у % од називног напона) 

IEC 60076-7 
 
 

3.15. Гарантована вредност преоптерећења у % 
од називне снаге:    

 Нормална предвиђена преоптерећења која 
се могу јавити једном дневно (у % од 
називне снаге) у оквиру граничне вредности 
пораста температуре намотаја од 75°C 

  

 
 У трајању од 15 минута 

   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати  

 

У трајању од 20 минута 
   - пуна називна снага 
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати  

 

У трајању од 120 минута  
   - пуна називна снага 

    - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати  

 

Изненадна пролазна преоптерећења (у % 
од називне снаге) са граничном  
температуром намотаја од 85 ºC  

  
 

 

У трајању од 15 минута 
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати  

 

У трајању од 20 минута 
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати  

 

У трајању од 120 минута  
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати  

3.16. Гарантоване вредности оптерећења, при 
температури амбијента од 40 ºC  при којима 
неће доћи до прекорачења граничних 
вредности за температуре уља и намотаја: 

- са свим укљученим хладним групама 
(без резервне) 

- са једном хладном групом ван погона 
- са две хладне групе ван погона 

                 

 
 
 
 
 

Уписати 

Уписати 
Уписати  

4 УЉЕ    
 - произвођач 

- тип 
- стандард 
- минимална тачка паљења  
- вискозитет на 20 ºC 
- максимална диелектрична чврстоћа 

- корозивност 

 
 
 

ºC 
mm²/s 
kV/cm 

 
 

Уписати   
 

IEC 60296 
Уписати 
Уписати 
Уписати 

 
Није корозивно  
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  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

5 ПРОВОДНИ ИЗОЛАТОРИ    
5.1. ВН проводни изолатори    

 - број  3 да 
 - класа kV 123 да 
 - произвођач  Уписати   
 - тип  Уписати   
 - називна струја A ≥ 800  
 - називна струја кратког споја (2 sec) kA rms Уписати   
 - називни подносиви атмосфе. ударни нап kV peak Уписати   
 - називни подносиви склопни. ударни нап kV peak Уписати   
 - називни подносиви напон индуст. фрек kV rms Уписати   
 Конектори    
 - облик mm Уписати   
 - дужина mm Уписати   
 - одговарајући за  Al проводник  
 - минимална пузна стаза (25 mm/кV) mm Уписати   
 - монтирани изолатор подноси пун вакуум   ДА  

5.2. Проводни изолатор у звездишту     
 - број  1 да 
 - класа kV Уписати   
 - произвођач  Уписати   
 - тип  Уписати   
 - називна струја A Уписати   
 - називна струја кратког споја (2 sec) kA rms Уписати   
 - називни подносиви атмосфе. ударни нап. kV peak Уписати   
 називни подносиви склопни. ударни нап. kV peak Уписати   
 називни подносиви напон индуст. фрек. kV rms Уписати   
 Конектори    
 - облик mm Уписати   
 - дужина mm Уписати   
 - одговарајући за  Al проводник да 
 - минимална пузна стаза (25 mm/кV) mm Уписати   
 - монтирани изолатор подноси пун вакуум   ДА да 

5.3. СН проводни изолатори    
 - број  3 да 
 - класа kV 36,75 да 



 255 од 425 
 

  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

 - произвођач  Уписати   
 - тип  Уписати   
 - називна струја A ≥ 600  
 - називна струја кратког споја (2 sec) kA rms Уписати   
 - називни подносиви атмосфе. ударни нап. kV peak Уписати   
 називни подносиви склопни. ударни нап. kV peak Уписати   
 називни подносиви напон индуст. фрек. kV rms Уписати   
 конектори  Уписати   
 

- облик 
mm 

 
Уписати  

 
 

- дужина 
mm 

 
Уписати  

 
 - одговарајући за  Al проводник да 
 - минимална пузна стаза (25 mm/кV) mm Уписати   
 - монтирани изолатор подноси пун вакуум   ДА да 

5.4. НН проводни изолатори    
 - број  3 да 
 - класа kV Уписати   
 - произвођач  Уписати   
 - тип  Уписати   

 - називна струја A ≥ 600   

 - називна струја кратког споја (2 sec) kA rms Уписати   

 - називни подносиви атмосфе. ударни нап. kV peak Уписати    

 називни подносиви склопни. ударни нап. kV peak Уписати    

 називни подносиви напон индуст. фрек. kV rms Уписати    

 конектори     

 - облик mm Уписати    

 - дужина mm Уписати    

 - подешен за Сu проводник  Al проводник  да 

 - минимална пузна стаза (25 mm/kV) mm Уписати    

 - монтирани изолатор подноси пун вакуум   ДА  ДА 

6 КОНСТРУКТИВНИ ПОДАЦИ    

6.1. Максимална густина флукса у стубовима 
при:  
- називном напону  
- 105% од називног напона 

 
 

T 
T 

 
 

Уписати 
Уписати   

6.2. Максимална густина флукса у јармовима 
при:  
- називном напону  
- 105% од називног напона 

 
 

T 
T 

 
 

Уписати 
Уписати   
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  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
6.3. Максимална густина струје у намотајима при 

називној снази и у средњем положају 
регулатора напона: 
- ВН намотај  
- СН намотај  
- НН 

 
 

A/mm² 
A/mm² 
A/mm² 

 
 

Уписати 
Уписати 
Уписати 

  
6.4. Отпорност намотаја на 75ºС и у средњем 

положају регулатора напона: 
- ВН намотај  
- СН намотај  
- НН-стабилизациони намотај 

 
 

Ω  

Ω  
Ω  

 
Уписати 
Уписати 
Уписати 

  
6.5. Конструктивни подаци везани за језгра:  

- начин стезања стубова : 
- начин стезања јармова : 
- материјал стезача : 
- број стубова : 
- врста челика за језгро  
- специфични губитак у челику језгра при 
индукцији од 1,7 Т : 

 
 
 
 
 
 

W/kg 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати 

5 

Уписати  

Уписати 
< 1.11   

6.6. Тип намотаја     
 Намотај ВН  Cu - "Interleaved"   
 Намотај СН 

 
Cu – преплетени, 

диск, запечен у 
епоксиду   

 НН - стабилизациони намотај  Cu – преплетени, 
запечен у епоксиду  

6.7. Ниво буке (према NEMA TR-1), при напону 
од 105% од називне вредности напона, при 
максималној снази и при укљученом 
комплетном расхладном систему 

dB Уписати 

 
6.8. Ниво радио сметњи при 0,5 МHz, као према 

IEC 60694 µV 2500 max 
 

7 Тежина   и   димензије    

7.1. Укупна тежина Трансформатора, спремног 
за погон kg Уписати 

  
7.2. Тежина:  

- склоп језгра и намотаја 
- укупна маса без уља  
- суд и помоћни прибор  
- маса уља у суду 
- маса уља у хладњацима 
- укупна маса уља 
- укупна маса 

 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати 
Уписати 
Уписати 
Уписати 
Уписати   

7.3. Максимална тежина при отпреми (најтежи 
део) kg Уписати 

  
7.4. Висина од темеља до:  

- највише тачке ВН проводног изолатора  
- највише тачке суда  
- највише тачке конзерваторског суда  
- највише тачке куке за подизање ради 
скидања језгра и намотаја 

 
mm 
mm 
mm 

 
mm 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати 

 
Уписати   

7.5. Спољне димензије:  
- дужина ( са експанзионим судом ) 

 
mm 

 
Уписати   
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  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

- ширина mm Уписати 

7.6. Информативне мерне скице   Доставити уз понуду   
7.7. Максималне димензије суда при отпреми:  

- спољна висина  
- спољна ширина  
- спољна дужина 

 
mm 
mm 
mm 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати   

7.8. Скица транспортног профила   Доставити уз понуду   

8 Регулатор напона    
8.1. Произвођач  Уписати    
8.2. Тип  Уписати    
8.3. Називни напон kV 123  да 
8.4. Називна струја A ≥1200  
8.5. Број корака  23  да 
8.6. Регулациони намотаји  у звездишту  да 
8.7. Подносивост на кратки спој kA rms Уписати  
8.8. BIL ка земљи кроз регулациони намотај kVpeak Уписати  
8.9. Подносиви напон индустријске фреквенције 

(1 минут) кроз регулациони намотај kV rms Уписати 
 

8.10. 
Индикација положаја регулатора напона  Дигитална кодна 

матрица  
8.11. Гасни реле са једним контактом „normal-

open“ ком. 1  да 
8.12. Сопствено напајање  3x400/230V, 50Hz  да 

9 ПОМОЋНО НАПАЈАЊЕ     

9.1. мотори  3x400V/50Hz  да 

9.2. грејачи  230V/50Hz  да 

9.3. командни напон  230V/50Hz  да 

10 
 

СТ у проводном изолатору 
звездишта: 

 За REF заштиту, 

1500/1 A, 5P30, 10 
VA   

11 Струјни трансформатор за заштиту 
казана тип уписати 

 

12 Распоред     

 Проводни изолатори примарних намотаја  Подужна оса  

 Проводни изолатори секундарних намотаја   Подужна оса 
(супротно од ВН)  

 Суд конзерватора  У договору са купцем  

 Регулатор напона  У договору са купцем  

 Управљачки ормар  У договору са купцем  

 Хладњаци  У договору са купцем  

 Блок шема повезивања   Доставити уз понуду  

13 ГРУПЕ ЗА ХЛАЂЕЊЕ     
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  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

 Број група за хлађење (укупно) br. Мин 4  

 Број група за хлађење (за називну снагу) br. Уписати   

 Број резервних група за хлађење група за 
хлађење  br. Уписати  

 

 Број вентилатора у групи за хлађење br. Уписати   

 Број резервних вентилатора br. Уписати  

 Снага потрошње сваке групе за хлађење kW Уписати  

 Комплетан хладњак подносиви пун вакуум  mbar ДА  

14 Дехидратор    

 Тип дехидратора   Уписати  

 Средство за дехидрацију  Уписати  

 Тежина средства за дехидрацију kg Уписати  

15 суд   Трансформатора    

 Врста конструкције  Са поклопцем   

 Суд трансформатора изолован од изолован 
од точкова ( казанска заштита )   

 

 

Дебљина суда трафоа:  
- страница 
- доњи део 
- гроњи део 

 
mm 
mm 
mm 

 
Уписати 
Уписати 
Уписати  

 Материјал суда Трансформатора  Уписати  

 

Точкови :  
- број точкова  
- растојање у попречном смеру између два 
пара точкова (међуосовинско растојање): 
- растојање између точкова у пару: 
- растојање између точкова у подужном 
смеру:  
Ова растојања одговарају растојању од 
унутрашњих ивица вучних шина, или 
железничких стаза 

 
 
 

mm 
mm 

 
mm 

 

 
два пара 

 
2400 
1435 

 
1435 

 
 

 Антикорозиона заштита суда  ДА ДА 

 Подносиви вакуум комплетног суда са 
хладњаком mbar ДА ДА 

 Подносиви надпритисак комплетног 
Трансформатора bar ДА ДА 

16 Конзерватор    

 Тип   Са мембраном ДА 

 Број комора  ком. 2 ДА 

 Укупна запремина конзерватора m³ Уписати  

 

Минимална запремина конзерватора између 
највишег и најнижег нивоа као проценат 
укупног хладног уља на 00С запремине 
аутотрансфоматора 

% Уписати 

 

 Повећање притиска унутар суда због  Уписати  
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  Кодни број   15001   

  Опрема   

Ен.трансф.    
110/35/10 kV 
31,5/31,5/10,5  

MVA   
р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

ширења уља 

 

Пројектни параметри мембране: 
   - максимално напрезање мембране при 
највишем радном притиску 
   - конструкциони детаљи о мембрани 
   - тип материјала мембране 

 

 
 

Уписати 
Уписати 
Уписати  

 Антикорозиона заштита конзерватора  Уписати  

 Показивачи нивоа уља са сигналом 
минималном нивоа уља ком. 2 ДА 

17 УСЛОВИ РАДА    

 Надморска висина m ≤1000  

 Максимална температуре амбијента ºC + 40 ДА 
 Просечна дневна температура ºC + 30 ДА 
 Просечна годишња температура ºC + 20 ДА 
 Минимална температуре амбијента ºC - 25 ДА 

18 ЛИСТА   ПРОИЗВОЂАЧА   
КОМПОНЕНТИ  Доставити уз понуду 

 

19 
Изјава (или испитни лист) о 
испитивању издржљивости на 
кратак спој (уколико постоји) 

 Доставити уз понуду 

 
4 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

4.1. Прегледан списак типских испитивања. за 
сваки тип и класу специфициране опреме   укључени у понуду 

  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

4.4. Описни каталози   укључени у понуду   

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.8. Списак специјалне опреме и алата   укључени у понуду   

4.9. Списак препоручених резервних делова   укључени у понуду   

4.10. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  
5 ОБУКА  

5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15002   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   уписати    
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  Кодни број   15002   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Гарантовано 
1.2. Тип   уписати    

1.3. Назив модела   уписати    

1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-100. 
IEC 60273. 
IEC 60694. 
IEC 60815 

ДА 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001 ДА 

1.7. Медијум за изолацију и гашење лука   SF6 ДА 

1.8. Тип прекидача  за спољашњу 
монтажу ДА 

1.9. Конструкција  једно прекидно 
место ДА 

1.10. Погонски механизам   моторноопружни ДА 

1.11. Број полова ком. 3 ДА 

1.12. Број механизама по прекидачу ком. 3 ДА 

1.13. Услови рада  у складу са IEC 
60694 Нормал ДА 

1.14. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C +40   

1.15. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C -25   

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       
2.1. Назначени напон kV (r.м.s) 110 ДА 

2.2. Називни напон Un kV (r.м.s) 123 ДА 

2.3. Уземљење система   
директно уземљено 

звездиште   

2.4. 
Називни подносиви атмосферски ударни 
напон       

  - заједничка вредност kV (врх) 550  да 

  - дуж изолационог растојања kV (врх) 630  да 

2.5. Називна струја Ir А ≥ 2000   

2.6. 
Називна моћ прекидања струје кратког 
споја  kА (r.м.s) ≥ 40   

2.7. Једносмерна компонента струје прекидања % ≥ 40 
 

2.8. 
Називна максимална подносива струја Ip 
(једнака моћи укључења струје кратког 

споја) 
kА ≥100  

2.9. Стандардна вредност транзијентног 
повратног напона (Т100) kV 183  

2.10. Називни редослед операција  О-0.3s-CO-3min-CO  

2.11. Називно трајање кратког споја s ≥ 1   

2.12. Називна прекидна моћ при опозицији фаза kА уписати    

2.13. Аутоматско поновно укључење   1p+3p   

2.14. 
Укупно време прекидања (од побуде 

калема за искључење до коначног гашења 
лука, позиција 3.7..135 по IEC 62271-100) 

ms ≤ 60  

2.15. Време коначног гашења лука позиција 
(3.7..134 по IEC 62271-100) ms 15±5  
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  Кодни број   15002   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Гарантовано 

2.16. Трајање отварања (од започињања 
искључења до раздвајања контаката) ms уписати  

 - без струје ms уписати  

 - са 100% називном струјом 
прекидања ms уписати  

2.17. Трајање кретања главних контаката 
прелидача код операције отварања ms уписати  

2.18. 
Максимални временски интервал између 

отварања прве и последње фазе 
трофазног прекидача 

ms ≤3  

2.19. 
Време потребно за укључење (од 
побуђивања калема до додира контаката)       

  - без струје ms уписати    
  - 100% струја укључења ms уписати    

2.20. 

Максимални временски интервал између 
затварања прве и последње фазе 
трофазног прекидача ms 3   

2.25. Минимално време безструјне паузе ms уписати    

2.26. Класа прекидача према поновним 
паљењима лука класа C2 да 

2.21. Број операција без потребе за одржавањем    

 - CО без оптерећења  ≥ 10000  

 - CО при називној струји  ≥ 2500  

 
- CО при називној струји  
  прекидања   ≥ 15   

2.22. 
Механичку издржљивост-фрекфентност 
механичких операција класа М2   

2.23. Називни радни притисак прекидача Mpa уписати    

2.24. Укупна маса SF6 гаса у прекидачу  kg уписати    

2.25. 
Називно механичко оптерећење на 
прикључцима прекидача       

 - статичка лонгитудинална 
хоризонтална сила FthA N ≥ 1250  

 - статичка трансверзална 
хоризонтална сила FthB 

N ≥ 750  

 - статичка вертикална сила Ftv N ≥ 1000  

 - динамичка лонгитудинална 
хоризонтална сила Fwh 

N уписати  

 - динамичка трансверзална 
хоризонтална сила N уписати  

3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА       
3.1. Прекидач       

3.1.1. Материјал за изолатор   порцелан   

3.1.2. Минимална пузна стаза ка земљи mm Мин. ≥ 2460  

3.1.3. Високонапонски прикључци  по полу ком 2 да 

  - облик   раван да 

  - димензије минимално mm x mm 100 x 100   

  - број рупа   4  да 

  - димензије рупа mm Ǿ 14   

  - растојање између рупа mm 50   

 - материјал одговарајући за …  одговара Al 
прикључку да 
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  Кодни број   15002   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Гарантовано 
3.1.4. Прикључак уземљивача       

  - материјал одговарајући за …   Cu   

  - облик уземљивача   уже 2xCu 95/120mm²   

3.1.5. Тежина и димензије       

3.1.5.1 - висина металне потпоре стуба mm уписати    

 3.1.5.2 - укупна висина mm уписати    

 3.1.5.3 - тежина пола kg уписати    

 3.1.5.4 - тежина погонског механизма kg уписати    

 3.1.5.5 
- укупна тежина  
(са конструкцијом) kg уписати    

3.1.6. Минимално растојање       
  - између плова mm 2000    

  - ка земљи mm уписати    

3.2. Погонски механизам       

3.2.1. Тип   моторноопружни  да 

3.2.2. Напон напајања мотора V АC 230, 50  да 

3.2.3. Називна снага мотора W уписати     

3.2.4. Командни напон V  DC 110  да 

3.2.5. Број калемова за укључење ком 1  да 

3.2.6. Називна снага калемова W уписати     

3.2.7. Број калемова за искључење ком 2  да 

3.2.8. Називна снага калемова W уписати     

3.2.9. Грејач   да  да 

3.2.10. Напон напајања грејача V . Hz 230,  50  да 

3.2.11. Укупна снага грејача W уписати     

3.2.12. 
Минимални број расположивих контаката 
(NО/NC/V)   7N0+7NC+1V   

3.2.13. Класа помоћнох контаката класа класа 1  да 

3.2.14. 
Допуштено одступање напона напајања 
(Ua)       

   - минимум a.c. напон % oд Ua ≥85   
   - максимум а.c. напон % oд Ua ≤110   
   - минимум d.c. напон % oд Ua ≥85   
   - максимум d.c. напон % oд Ua ≤110   
   - d.c. напонски рипл (таласање) % oд Ua ≤5   

3.2.15. 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију   IP54  да 

3.2.16 
Cu шина за уземљење са спољним 
прикључком  да  да 

3.2.17 Материјал погонског механизма  
Al или нерђајући 

челик  да 

3.2.18 
Демонтажна плоча на дну погонског 
механизма  да  да 

3.2.19 Ручица за ручно навијање опруге  да  да 

3.3 Прибор у механичком кућишту мотора       

3.3.1. Бројач операција   дa  да 

3.3.2. Локално ручно управљање   дa  да 

3.3.3. Места за потребе испитивања   дa  да 
3.3.4. Грејач. 230V 50Hz   дa  да 

3.3.5. 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију   IP54  да 

3.4 
Прибор у централном управљачком 
панелу       

3.4.1. Реле против вишеструког затварања   да  да 

3.4.2. 
Преклопка за локално/даљинско 
управљање   да  да 

3.4.3. Тастери за локални рад   да  да 
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  Кодни број   15002   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Гарантовано 

3.4.4. 
Реле за детекцију минималног притиска 
гаса. Аларм и блокаду рада прекидача   да  да 

3.4.5. Извод за сервис ( утичница ) 230V  50Hz  да   да 

3.4.6. Прекидач за светло  да  да 

3.4.7. Осветљење 230V 50Hz  да  да 

3.4.8. Грејач 230V 50Hz  да  да 

3.4.9 Антиконденз грајач  да  да 

3.4.10. Заштитни аутомат за утичницу  да  да 

3.4.11. Заштитни аутомат за светло   да  да 
3.4.12. Заштитни аутомат за грејач  да  да 

3.4.13. 
Заштитни аутомат за мотор прекидача      
(за све погонске механизме)  да  да 

3.4.14. Временски реле за фазно неслагање   да  да 

3.4.15. Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију  IP54 да 

3.4.16. 

Комплет каблова са конекторима за 
међусобно повезивање погонских 

механизама и централног командног 
ормана прекидача 

 да да 

3.4.17. Поцинкована хоризонтална и вертикална 
носећа конструкција прекидача 

 да да 

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА      

4.1. Прегледан списак типских испитивања. За 
сваки тип и класу специфициране опреме   укључени у понуду 

 

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

 

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду  

4.4. Описни каталози   укључени у понуду 
  

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.7. Списак специјалне опреме и алата   укључени у понуду   

4.8. Списак препоручених резервних делова   укључени у понуду 
  

4.9. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15003   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   уписати    

1.2. Тип   уписати    

1.3. Назив модела   уписати    
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  Кодни број   15003   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард   

IEC 62271-100. 
IEC 60273. 
IEC 60694. 
IEC 60815  да 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001  да 

1.7. Медијум за изолацију и гашење лука   SF6  да 

1.8. Тип прекидача   
за спољашњу 

монтажу  да 

1.9. Конструкција   
једно прекидно 

место  да 

1.10. Погонски механизам   моторноопружни  да 

1.11. Број полова ком. 3  да 

1.12. Број механизама по прекидачу ком. 1  да 

1.13. Услови рада   
у складу са IEC 
60694 Нормал  да 

1.14. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C +40  да 

1.15. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C -25  да 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       
2.1. Назначени напон kV (r.м.s) 110  да 

2.2. Називни напон Un kV (r.м.s) 123  да 

2.3. Уземљење система   
директно уземљено 

звездиште  да 

2.4. 
Називни подносиви атмосферски ударни 
напон       

  - заједничка вредност kV (врх) 550  да 

  - дуж изолационог растојања kV (врх) 630  да 

2.5. Називна струја Ir А ≥ 1250    

2.6. 
Називна моћ прекидања струје кратког 
споја Isc  kА (r.м.s) ≥ 40   

2.7. Једносмерна компонента струје 
прекидања % ≥ 30  

2.8. 

Називна максимална подносива струја Ip 
(једнака моћи укључења струје кратког 
споја)  кА ≥100   

2.9. Називни редослед операција   О-0.3s-CO-3min-CO   

2.10. Називно трајање кратког споја s ≥ 1   

2.11. Аутоматско поновно укључење   -   

2.12. 

Укупно време прекидања (од побуде 
калема за искључење до коначног 
гашења лука, позиција  по IEC 62271-100) ms ≤ 60   

2.13. 
Време коначног гашења лука позиција(  
по IEC 62271-100) ms 15±5   

2.14. 
Трајање отварања (од започињања 
искључења до раздвајања контаката)       

  - без струје ms уписати    

  
- са 100% називном струјом  
  прекидања ms уписати    

2.15. 
Трајање кретања главних контаката 
прелидача код операције отварања ms уписати  
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  Кодни број   15003   

  Опрема   
Прекидач  

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

2.16. 

Максимални временски интервал између 
отварања прве и последње фазе 
трофазног прекидача ms ≤3   

2.17. 
Време потребно за укључење (од 
побуђивања калема до додира контаката)       

  - без струје ms уписати     
  - 100% струја укључења ms уписати     

2.18. 
Максимални временски интервал између 

затварања прве и последње фазе 
трофазног прекидача 

ms ≤3  

2.19. Минимално време безструјне паузе ms уписати  

2.20. Класа прекидача према поновним 
паљењима лука 

класа C2 да 

2.21. 
Број операција без потребе за 
одржавањем       

 - CО без оптерећења   ≥ 10000   

 - CО при називној струји   ≥ 2500   

 
- CО при називној струји  
  прекидања   ≥ 15   

2.22. 
Механичку издржљивост-фрекфентност 
механичких операција класа М2  да 

2.23. Називни радни притисак прекидача Mpa уписати     

2.25. Укупна маса SF6 гаса у прекидачу                      kg уписати     

2.26. 
Називно механичко оптерећење на 
прикључцима прекидача 

  
  

 
- статичка лонгитудинална  
  хоризонтална сила FthA 

N ≥ 1250 
  

 
- статичка трансверзална  
  хоризонтална сила FthB 

N ≥ 750 
  

 - статичка вертикална сила Ftv N ≥ 1000   

 
- динамичка лонгитудинална  
  хоризонтална сила Fwh 

N уписати 
  

 
- динамичка трансверзална  
  хоризонтална сила 

N уписати 
  

3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА       
3.1. Прекидач       

3.1.1. Материјал за изолатор   порцелан   

3.1.2. Минимална пузна стаза ка земљи mm Мин. ≥ 2460   

3.1.3. Високонапонски прикључци по полу ком 2  да 

  - облик   раван   

  - димензије минимално mm x mm 100 x 100   

  - број рупа   4   

  - димензије рупа mm Ǿ 14   

  - растојање између рупа mm 50   

 - материјал одговарајући за ...  одговара Al 
прикључку 

 

3.1.4. Прикључак уземљивача       

  - материјал одговарајући за ...   Cu   

  - облик уземљивача   уже 2xCu 95/120mm²   

3.1.5. Тежина и димензије       

 - висина металне потпоре стуба mm уписати     

 - укупна висина mm уписати     
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 - тежина пола kg уписати     

 - тежина погонског механизма kg уписати     

 
- укупна тежина  
(са конструкцијом) kg уписати     

3.1.6. Минимално растојање       
  - између плова mm ≥2000    

  - ка земљи mm уписати     

3.2. Погонски механизам       

3.2.1. Тип   моторноопружни   

3.2.2. Напон напајања мотора V АC 230 , 50   

3.2.3. Називна снага мотора W уписати     

3.2.4. Командни напон V DC 110   

3.2.5. Број калемова за укључење ком 1 да  

3.2.6. Називна снага калемова W уписати     

3.2.7. Број калемова за искључење ком 2 да  

3.2.8. Називна снага калемова W уписати     

3.2.9. Грејач   да   

3.2.10. Напон напајања грејача V; Hz 230; 50   

3.2.11. Укупна снага грејача W уписати     

3.2.12. 
Минимални број расположивих контаката 
(NО/NC/V)   7N0+7NC+1V   

3.2.13. Класа помоћнох контаката класа класа 1 да  

3.2.14. 
Допуштено одступање напона напајања 
(Ua)       

   - минимум a.c. напон % oд Ua ≥85   
   - максимум а.c. напон % oд Ua ≤110   
   - минимум d.c. напон % oд Ua ≥85  
   - максимум d.c. напон % oд Ua ≤110  
   - d.c. напонски рипл (таласање) % oд Ua ≤5  

3.2.15. 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију   IP54 да 

3.2.16 
Cu шина за уземљење са спољним 
прикључком  да да 

3.2.17 Материјал погонског механизма  
Al или нерђајући 

челик 
да 

3.2.18 
Демонтажна плоча на дну погонског 
механизма  да да 

3.2.19 Ручица за ручно навијање опруге  да да  

3.3 Прибор у механичком кућишту мотора       

3.3.1. Бројач операција   дa да  

3.3.2. Локално ручно управљање   дa да  

3.3.3. Места за потребе испитивања   дa да  
3.3.4. Грејач. 230V.50Hz   дa да  

3.3.5. 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију   IP54 да  

3.4 
Прибор у централном управљачком 
панелу       

3.4.1. Реле против вишеструког затварања   да да 

3.4.2. 
Преклопка за локално/даљинско 
управљање   да да 

3.4.3. Тастери за локални рад   да да 

3.4.4. 
Реле за детекцију минималног притиска 
гаса. аларм и блокаду рада прекидача   

да да 

3.4.5. Извод за сервис ( утичница ) 230V. 50Hz  да да 
3.4.6. Прекидач за светло  да да 
3.4.7. Осветљење 230V 50Hz  да да 
3.4.8. Грејач 230V 50Hz  да да 
3.4.9. Заштитни аутомат за утичницу  да да 
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3.4.10. Заштитни аутомат за светло   да да 
3.4.11. Заштитни аутомат за грејач  да да 

3.4.12. 
Заштитни аутомат за мотор прекидача      
( за све погонске механизме)  да да 

3.4.13. Временски реле за фазно неслагање   да да 

3.4.14. 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију   IP54 да 

3.4.15. 

Комплет каблова са конекторима за 
међусобно повезивање погонских 
механизама и централног командног 
ормана прекидача   

да да 

3.4.16. 
Поцинкована хоризонтална и вертикална 
носећа конструкција прекидача  

да да 

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

4.1. 
Прегледан списак типских испитивања. за 
сваки тип и класу специфициране опреме   

укључени у понуду 
да  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције    

укључени у понуду 

да  
4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду да  
4.4. Описни каталози   укључени у понуду да  
4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду да  

4.6. 
Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

да  
4.7. Списак специјалне опреме и алата   укључени у понуду да  
4.8. Списак препоручених резервних делова   укључени у понуду да  

4.9. 
Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду да  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5 да  

 
  Кодни број   15004   

  Опрема   
Растављач  

123 kV   
Р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1 Произвођач   уписати    

1.2 Тип   уписати    

1.3 Назив модела   уписати    

1.4 Земља порекла   уписати    

1.5 Стандард   

IEC 62271-102, 
IEC 60273, 
IEC 60694, 
IEC 60815  да  

1.6 Контрола квалитета   ISO 9001 да  

1.7 Тип растављача   
за спољашњу 

монтажу да  

1.8 Конструкција   

двостубни, 
централно 

прекидање, 
хоризонтално да  

1.9 Број полова ком. 3 да  

1.1 
Врста погонског механизма главних 
ножева ком. моторни да  

1.11 
Број погонских механизама за главне 
ножеве ком. 1 да  
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1.12 
Врста погонског механизма ножева за 
уземљење   ручни да  

1.13 
Број погонских механизама за ножеве 
за уземљење   1 да  

1.14 Услови рада   
у складу са  

IEC 60694 Normal да  

1.15 Температура ваздуха у окружењу ˚C ≥+40   

1.16 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≥-25   

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       
2.1 Називни напон Un kV(r.m.s) 123 да  

2.2 
Називни краткотрајни подносиви 
наизменични напон       

  - према земљи и између фаза kV(r.m.s) 230 да  
  - дуж изолационог растојања kV(r.m.s) 265 да  

2.3 
Називни подносиви атмосферски 
ударни напон       

  - према земљи и између фаза kV(vrh) 550 да  
  - дуж изолационог растојања kV(vrh) 630 да  

2.4 Називни подносиви склопни ударни 
напон    

 - према земљи и између фаза kV(vrh) N.A.  
 - дуж изолационог растојања kV(vrh) N.A.  

2.5 Називна фрекфенција fr Hz 50 да  

2.6 Уземљење система   
директно уземљено 

звездиште да  
2.7 Називна струја Ir A ≥ 1250   

2.8 
Називна краткотрајна подносива струја 
Ik kA(r.m.s) ≥40   

2.9 
Називно трајање кратког споја главних 
ножева s ≤3   

2.10 
Називно трајање кратког споја ножева 
за уземљење s ≤1  

2.11 
Називна максимална подносива струја 
Ip kA 100   

2.13 Номинални напон напајања за:       
  - моторе VA.C. 230 , 50 да  
  - командна и сигнална кола Vd.c. 110 да  
  - грејачи Va.c 230 да  
  - фрекфенција Hz 50 да  

2.14 Трајање отварања s уписати    
2.15 Трајање затварања s уписати    
2.16 Механичка издржљивост   Min класа М1 да  

2.17 
Називно механичко оптерећење 
прикључака       

  -директно оптерећење, статичко Fa N > 500 да  

  - унакрсно оптерећење, статичко Fb N > 170 да  

  - вертикална сила Fc N > 1000 да  

  - директно оптерећење, динамичко N > 4500 да  

  - унакрсно оптерећење, динамичко N     

3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА       
3.1 Растављач       

3.1.1. Изолатор    

 3.1.1.1. Материјал за изолатор   порцелан да  

3.1.1.2. 
Минимална пузна стаза ка земљи (min 
20mm/kV) mm Min 2460   

3.1.1.3. Тип изолатора  уписати  
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  Кодни број   15004   

  Опрема   
Растављач  

123 kV   
Р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

3.1.1.4. Назначена преломна сила изолатора N min 10000  

3.1.2. Високонапонски прикључци ком 2   

  - облик   раван да  

  - димензије минимално mm x mm 100 x 100   

  - број рупа   4   

  - димензије рупа mm Ǿ 14   

  - растојање између рупа mm 50   

  - материјал одговарајући за ...   
одговара Al 
прикључку   

3.1.3. Прикључак уземљивача       

  - материјал одговарајући за ...   Cu да  

  - облик уземљивача   
уже  

2xCu 95-120 mm² да  

  Максимална димензија mm     

3.1.4. Тежина и димензије       

  - висина пола mm уписати    

  - висина потпорног изолатора mm уписати    

  - висина металне потпоре стуба mm уписати    

  - дужина пола mm уписати    

 
- растојање између оса стубова једног 
пола mm уписати   

  - укупна висина mm уписати    
  - димензије у транспорту mm уписати    
  - тежина пола kg уписати    
  - тежина погонског механизма kg уписати    
  - укупна тежина, М (група од 3 пола) kg уписати    
  - тежина у транспорту kg уписати    

3.2 Погонски механизам       
  - број погонских механизама ком 1 + 1 да  
  - тип    моторни   

3.2.1 Називна снага мотора W уписати    
3.2.2 Укупна снага грејача W уписати    

3.2.3 
Минимални број расположивих 
контаката (NO/NC/V)   7N0+7NC+1V   

3.2.4 Класа помоћних контаката   класа 1 да  

3.2.5 
Могућност временског подешавања 
помоћних контаката  Да да  

3.2.6 
Допуштено одступање напона напајања 
(Ua)       

  - минимум a.c. напон % од Ua ≥ 200   
  - маxимум a.c. напон % од Ua ≤ 250   
  - минимум d.c. напон % од Ua ≥ 85   
  - маxимум d.c. напон % од Ua ≤ 110   
  - d.c. напонски рипл (таласање) % од Ua ≤ 5   

3.2.7 Мотор - помоћни напон напајања V, Hz 230, 50 да  
3.2.8 Грејач, 230V,50Hz   Да да  

3.2.9 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију   IP54 да  

3.2.10 
Изборна преклопка 
(локално/неутрално/даљински)  Да да  

3.2.11 
Тастер за ручно укључење 
црвене боје  Да да  

3.2.12 
Тастер за ручно искључње 
зелене боје  Да да  

3.2.13 
Антикондензациони грејач 
у погонском механизму  Да да  

3.2.14 Монофазна утичница   Да да  
3.2.15 Контролор присуства напона  Да да  
3.2.16 Заштитни аутомат за мотор  Да да  
3.2.17 Заштитни аутомат за грејаче  Да да  
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  Кодни број   15004   

  Опрема   
Растављач  

123 kV   
Р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

3.2.18 
Заштитни аутомат за утичинцу и 
осветлење  Да да  

3.2.19 Шине за изједначавање потенцијала  Да да  

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

4.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

4.4. Описни каталози   укључени у понуду   

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.7. Списак специјалне опреме и алата   укључени у понуду   

4.8. Списак препоручених резервних делова   укључени у понуду   

4.9. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15005   

  Опрема   
Растављач 123 

kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1 Произвођач   уписати    
1.2 Тип   уписати    
1.3 Назив модела   уписати    
1.4 Земља порекла   уписати    

1.5 Стандард   

IEC 62271-102, 
IEC 60273, 
IEC 60694, 
IEC 60815  да  

1.6 Контрола квалитета   ISO 9001 да  

1.7 Тип растављача   
за спољашњу 

монтажу да  

1.8 Конструкција   

двостубни, 
централно 

прекидање, 
хоризонтално да  

1.9 Број полова ком. 3 да  

1.1 
Врста погонског механизма главних 
ножева ком. Моторни да  

1.11 
Број погонских механизама за главне 
ножеве ком. 1 да  

1.12 
Врста погонског механизма ножева за 
уземљење   N.A.   

1.13 
Број погонских механизама за ножеве 
за уземљење   N.A..   

1.14 Услови рада   у складу са  да  
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  Кодни број   15005   

  Опрема   
Растављач 123 

kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 

IEC 60694 Normal 
1.15 Температура ваздуха у окружењу ˚C ≤+40   

1.16 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≥-25   

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       
2.1 Називни напон Ун kV(r.m.s) 123 да  

2.2 
Називни краткотрајни подносиви 
наизменични напон       

  - према земљи и између фаза kV(r.m.s) 230 да  
  - дуж изолационог растојања kV(r.m.s) 265 да  

2.3 
Називни подносиви атмосферски 
ударни напон       

  - према земљи и између фаза kV(vrh) 550 да  
  - дуж изолационог растојања kV(vrh) 630 да  

2.4 
Називни подносиви склопни ударни 
напон    

 - према земљи и између фаза kV(vrh) N.A.  
 - дуж изолационог растојања kV(vrh) N.A.  

2.5 Називна фрекфенција fr Hz 50 да  

2.6 Уземљење система   
директно уземљено 

звездиште да  
2.7 Називна струја Ir A ≥1250   

2.8 
Називна краткотрајна подносива 
струја Ik kA(r.m.s) ≥40   

2.9 Називно трајање кратког споја тк s ≤3   

2.11 
Називна максимална подносива 
струја Ip kА ≥100  

2.12 

Моћ укључења и искључења 
оптерећења трансфера система 
сабирница при 100V( r.m.s.) А ≥1600  

2.13 Номинални напон напајања за:       
  - моторе Va.c 230   
  - командна и сигнална кола Vd.c. 110   
  - грејачи Va.c 230   
  - фрекфенција Hz 50   

2.14 Трајање отварања s уписати    

2.15 Трајање затварања s уписати    
2.16 Механичка издржљивост   Min класа М1   

2.17 
Називно механичко оптерећење 
прикључака       

  
-директно оптерећење,  
  статичко Fa N > 500   

  
- унакрсно оптерећење,   
  статичко Fb N > 170   

  - вертикална сила Fc N > 1000   

  
- директно оптерећење,  
  динамичко N > 4500   

  
- унакрсно оптерећење,  
  динамичко N     

3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА       
3.1 Растављач       

3.1.1. Изолатор    

 3.1.1.1. Материјал за изолатор   Порцелан да  

3.1.1.2. 
Минимална пузна стаза ка земљи 
(min 20mm/kV) mm Min 2460  

3.1.1.3. Тип изолатора  Min C10  

3.1.1.4. Назначена преломна сила изолатора N Min 10000   

3.1.2. Високонапонски прикључци ком 2 да  

  - облик   Раван да  
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  Кодни број   15005   

  Опрема   
Растављач 123 

kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 

  - димензије минимум mm x mm 100x100   

  - број рупа   4   

  - димензије рупа mm Ǿ 14   

  - растојање између рупа mm 50   

  - материјал одговарајући за ...   
одговара Al 
прикључку да  

3.1.3. Прикључак уземљивача       

  - материјал одговарајући за ...   Cu   

  - облик уземљивача   
уже  

2xCu 95-120mm² да  

  Максимална димензија mm     

3.1.4. Тежина и димензије       

  - висина пола mm уписати    

  - висина потпорног изолатора mm уписати    

  
- висина металне потпоре  
  стуба mm уписати    

  - дужина пола mm уписати    

 
- растојање између оца стубова 
једног пола mm уписати   

  - укупна висина mm уписати    

  - димензије у транспорту mm уписати    

  - тежина пола kg уписати    

  - тежина погонског механизма kg уписати    

  
- укупна тежина,  
  М (група од 3 пола) kg уписати    

  - тежина у транспорту kg уписати    
3.2 Погонски механизам       

  - број погонских механизама ком 1 да  

  - тип   моторноопружни   

3.2.1 Називна снага мотора W уписати    

3.2.2 Укупна снага грејача W уписати    

3.2.3 
Минимални број расположивих 
контаката (NO/NC/V)   7N0+7NC+1V   

3.2.4 Класа помоћних контаката   класа 1 да  

3.2.5 
Могућност временског подешавања 
помоћних контаката  да да  

3.2.6 
Допуштено одступање напона 
напајања (Ua)       

  - минимум a.c. напон % од Ua ≥200   

   - маxимум a.c напон % од Ua ≤250   
  - минимум d.c. напон % од Ua ≥85   
   - маxимум d.c. напон % од Ua ≤110   
  - d.c напонски рипл (таласање) % од Ua ≤5   

3.2.7 Мотор - помоћни напон напајања V, Hz 230, 50 да  
3.2.8 Грејач, 230V,50Hz   да да  

3.2.9 
Водонепропусно кућиште отпорно на 
корозију   IP54 да  

3.2.10 
Изборна преклопка 
(локално/неутрално/даљински)  да да  

3.2.11 
Тастер за ручно укључење 
црвене боје  да да  

3.2.12 
Тастер за ручно искључње 
зелене боје  да да  

3.2.13 
Антикондензациони грејач 
у погонском механизму  да да  

3.2.14 Монофазна утичница   да да  
3.2.15 Контролор присуства напона  да да  
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  Кодни број   15005   

  Опрема   
Растављач 123 

kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 
3.2.16 Заштитни аутомат за мотор  да да  
3.2.17 Заштитни аутомат за грејаче  да да  

3.2.18 
Заштитни аутомат за утичинцу и 
осветлење  да да  

3.2.19 Шине за изједначавање потенцијала  да да  

3.2.20 
Кућиште израђено од Al или 
нерђајућег челика  да да  

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

4.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

4.4. Описни каталози   укључени у понуду   

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15006   

  Опрема   

Струјни тр.      
2x 300 A ДВ 

поље                
 123 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 

1 Опште       
1.1. Произвођач   уписати   

1.2. Тип   уписати   

1.3. Назив модела   уписати   

1.4. Земља порекла   уписати   

1.5. 

Стандард 

  

IEC 60044-1, 
IEC60044-6, 
IEC 60974-1, 
IEC 60694, 
IEC 60376   

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   

1.7. Тип   
за спољашњу 

монтажу   
1.8. Облик   уписати   

1.9. Заптивеност  
херметички 

затворен  

1.10. Услови рада   
у складу са 

IEC60694 Normal   

1.11. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C +40   

1.12. 
Минималана температура ваздуха у 
окружењу ˚C -25   
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  Кодни број   15006   

  Опрема   

Струјни тр.      
2x 300 A ДВ 

поље                
 123 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 
1.13. Максимална надморска висина m 1000  

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       
2.1. Највиши напон опреме kV (r.m.s) 123   
2.2. Називна фреквенција Hz 50   
2.3. Уземљење неутралне тачке   директно   
2.4. Фактор уземљења  1,4  
2.5. Називни изолациони ниво    

 
- Називни ударни пренапон - фаза 
преmа зеmљи kV (вршно) 550  

 

- Називни испитни напон инд. 
Фрекфенције -фаза према земљи, 1 
min. kV (r.m.s) 230  

2.6. 
 Називна краткотрајна термичка 
струја(Ith), 1 sec kA 40  

2.7. Називна динамичка струја (Idyn) kA(вршно) 100  

2.8 
Називна трајна термичка струја (на 
40˚C)       

  - I jезгро %In 120   
  - II jезгро %In 120   
  - III jезгро %In 120   

2.9. Називни преносни однос       
  - I jезгро A/A 2x300/1   
  - II jезгро A/A 2x300/1   
  - III jезгро A/A 2x300/1   

2.10. Класа тачности       
  - I jезгро   0.5   
  - II jезгро   5P30    
  - III jезгро   5P30   

2.11. Фактор сигурности    
 - I jезгро  Fs=10  

2.12. Називна снага       
  - I jезгро VA 15   
  - II jезгро VA 30   

  - III jезгро VA 30   

2.13 
Називна механичка напрезања 
Предмет оцењивања  Мининум  Класа  I  

2.14. Сеизмичка отпорност   0,3g   

3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА     
3.1. Материјал изолатора   порцелан ,глазура   
3.2. Изолациони медијум   уље-папир   
3.3. Пузна стаза      

 - 20mm/кV - минимално mm Минимум 2460  

3.4. 

Максималне радио-сметње на  0,5-
2MHz (према IEC 60694)  
 µV Максимум 2500   

3.5. 
Дозвољени ниво парцијалних 
пражњења      

 - испитни напон 1,2*UM/√3 pC Максимум  ≤5  
 - испитни напон 1,2*UM pC ≤10  

3.6. Материјал проводника у намотају   уписати   

3.7. 
Минимални степен заштите на 
нисконапонском делу   IP54   

3.8. Високонапонски прикључак       
  - облик   раван   
  - положај   хоризонтални   

  - димензије mm x mm Мин 100x100   
  - број рупа   4   

  - димензије рупа mm Ǿ14   
  - растојање између рупа mm 50   
  - материјал одговарајући за ...   одговара Al   
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  Кодни број   15006   

  Опрема   

Струјни тр.      
2x 300 A ДВ 

поље                
 123 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 
прикључку 

3.9. Прикључак уземљивача       
  - материјал одговарајући за ...   Cu   

  - облик уземљивача   
уже 2xCu 95/120 

mm²   

3.10. 
Прикључак за мерење капацитета и 
tgδ..  да  

3.11. Прикључак за узимање узорка уља  да  
3.12. Место пломбирања  да  

3.13. 
Примарно превезивање унутар 
трансформатора  да  

3.14. 
Спољни метални делови од 
алуминијума или нерђајућег челика  да  

3.15. Тежина и димензије       

  
- укупна тежина  
 kg уписати 

  

  
- висина  
 

mm уписати 
  

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

4.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

4.4. Описни каталози   укључени у понуду   

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15007   

  Опрема   

Струјни тр.      
2x 200A трафо 

поље 
 123 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 

1 Опште       
1.1. Произвођач   уписати   

1.2. Тип   уписати   

1.3. Назив модела   уписати   

1.4. Земља порекла   уписати   

1.5. 

Стандард 

  

IEC 60044-1, 
IEC60044-6, 
IEC 60974-1, 
IEC 60694, 
IEC 60376   
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  Кодни број   15007   

  Опрема   

Струјни тр.      
2x 200A трафо 

поље 
 123 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 
1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   

1.7. Тип   
за спољашњу 

монтажу   
1.8. Облик   уписати   

1.9. Заптивеност  
херметички 

затворен  

1.10. Услови рада   
у складу са 

IEC60694 Normal   

1.11. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C +40   

1.12. 
Минималана температура ваздуха у 
окружењу ˚C -25   

1.13. Максимална надморска висина m 1000  
2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       

2.1. Највиши напон опреме kV (r.m.s) 123   
2.2. Називна фреквенција Hz 50   
2.3. Уземљење неутралне тачке   директно   
2.4. Фактор уземљења  1,4  
2.5. Називни изолациони ниво    

 
- Називни ударни пренапон - фаза 
преmа зеmљи kV (вршно) 550  

 

- Називни испитни напон инд. 
Фрекфенције -фаза према земљи, 1 
min. kV (r.m.s) 230  

2.6. 
 Називна краткотрајна термичка струја 
(Ith), 1 sec kA 40  

2.7. Називна динамичка струја (Idyn) kA (вршно) 100  

2.8 
Називна трајна термичка струја (на 
40˚C)       

  - I jезгро %In 120   
  - II jезгро %In 120   
  - III jезгро %In 120   
  - IV jезгро %In 120   

2.9. Називни преносни однос       
  - I jезгро A/A 2x200/1   
  - II jезгро A/A 2x200/1   
  - III jезгро A/A 2x200/1   
  - IV jезгро A/A 2x200/1   

2.10. Класа тачности       
  - I jезгро   0.2    
  - II jезгро   0.5    
  - III jезгро   5P30   
  - IV jезгро   5P30   

2.11. Фактор сигурности    
 - I jезгро  Fs=10  
 - II jезгро  Fs=10  

2.12. Називна снага       
  - I jезгро VA 5   
  - II jезгро VA 15   
  - III jезгро VA 30   
  - IV jезгро VA 30   

2.13 
Називна механичка напрезања 
Предмет оцењивања  Мининум  Класа  I  

2.14. Сеизмичка отпорност   0,3g   
3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА     

3.1. Материјал изолатора   порцелан глазура   
3.2. Изолациони медијум   уље-папир   
3.3. Пузна стаза  

Предмет оцењивања     
 - 20mm/кV - минимално mm Минимум 2460  

3.4. Максималне радио-сметње на  0,5- µV Максимум 2500   
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  Кодни број   15007   

  Опрема   

Струјни тр.      
2x 200A трафо 

поље 
 123 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 
2MHz (према IEC 60694)  
 

3.5. Дозвољени ниво парцијалних 
пражњења  
Предмет оцењивања     

 - испитни напон 1,2*UM/√3 pC Максимум  ≤5  
 - испитни напон 1,2*UM pC ≤10  

3.6. Материјал проводника у намотају   уписати   
3.7. Минимални степен заштите на 

нисконапонском делу   IP54   
3.8. Високонапонски прикључак       

  - облик   раван   
  - положај   хоризонтални   

  - димензије mm x mm Мин 100x100   

  - број рупа   4   
  - димензије рупа mm Ǿ14   
  - растојање између рупа mm 50   

  - материјал одговарајући за ...   
одговара Al 
прикључку   

3.9. Прикључак уземљивача       
  - материјал одговарајући за ...   Cu   

  - облик уземљивача   
уже 2xCu 95/120 

mm²   

3.10. 
Прикључак за мерење капацитета и 
tgδ..  да  

3.11. Прикључак за узимање узорка уља  да  
3.12. Место пломбирања  да  

3.13. 
Примарно превезивање унутар 
трансформатора  да  

3.14. 
Спољни метални делови од 
алуминијума или нерђајућег челика  да  

3.15. Тежина и димензије       

  
- укупна тежина  
 kg 

уписати 
  

  
- висина  
 mm 

уписати 
  

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

4.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

4.4. Описни каталози   укључени у понуду   

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   
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  Кодни број   15008   

  Опрема   

Капацитивни 
напонски 
 тр. 123 kV   

р.бр Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ       

1.1. Произвођач   уписати   

1.2. Тип   Капацитивни, у уљу   

1.3. Назив модела   уписати   

1.4. Земља порекла   уписати   

1.5. Стандард 

  

IEC 60044-5, 
IEC 60273, 
IEC 60694, 
IEC 60815   

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   

1.7. Начин уградње   
за спољашњу 

монтажу   
1.8. Облик   уписати   
1.9. Заптивеност  херметички  

1.10. Услови рада   
у слкаду са 

IEC60694 Normal   

1.11. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C +40   

1.12. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C -25   

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       
2.1. Највиши напон опреmе Um kV (r.m.s) 123   
2.2. Називна фреквенција  Hz 50   
2.3. Уземљење неутралне тачке   директно   

2.4. 
Називни подносиви атмосферски 
ударни напон према земљи kV (вршно) 550   

2.5. 
Називни краткотрајни подносиви 
наизменично напон према земљи,1min. kV (r.m.s) 230   

2.6. Називни капацитет pF 8800+10%/-5%   
2.7. Називни примарни напон kV 110/√3   
2.8. Називни секундарни напон       

  - I намотај V 100/√3   
  -II намотај V 100/√3   

2.9. Класа тачности       
  - I намотај   0,2   
  -II намотај   1/3P   

2.10. Називна снага       
  - I намотај VA 25   
  -II намотај VA 90   

2.11. Оптерећење   симултано   
2.12. Фактор напона p.u./s 1,5/30   

2.13. 
Називни испитни напон инд. фрекф. на 
ниско напонским намотајима, 1 min. kV (r.m.s) 3   

2.14. 
Називна механичка напрезања  
Предмет оцењивања  Минимум  Класа  I 

  
2.15. Сеизмичка отпорност   0,3g   

3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА       
3.1. Материјал изолатора   порцелан, глазура   

3.2. Изолациони медијум   
уље-мешани 
диелектрик   

3.3. 
Пузна стаза  
Предмет оцењивања     

 - 20mm/кV - минимално mm Минимум 2460  

3.4. 

Максиmалне радио-сmетње на 0,5-
2MHz (према IEC 60694)  
 µV Максимум  2500   

3.5. Дозвољени ниво парцијалних     
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  Кодни број   15008   

  Опрема   

Капацитивни 
напонски 
 тр. 123 kV   

р.бр Опис Јед. Захтевано понуђено/гарантовано 
пражњења  
Предмет оцењивања 

 - испитни напон 1,2*UM/√3 pC Максимум  ≤5  
 - испитни напон 1,2*UM pC ≤10  

3.6. Материјал проводника у намотају   уписати   

3.7. Мин. заштита на нисконапонском делу   IP54   
3.8. Високонапонски прикључак       

  - облик   раван   

  - положај   
вертилакалан или 

хоризонталан   
  - димензије mm x mm Мин 100x100   
  - облик   раван   
  - број рупа   4   
  - димензије рупа mm Ǿ14   
  - растојање између рупа mm 50   

  - материјал одговарајући за   
одговара Al 
прикључку   

3.9. Прикључак уземљивача       
  - материјал одговарајући за   Cu   

  - облик уземљивача   
уже 2xCu 95/120 

mm²   
3.10. Прикључак за мерење капацитета и tgδ.  да  
3.11. Прикључак за узимање узорка уља  да  
3.12. Место пломбирања  да  

3.13. 
Примарно превезивање унутар 
трансформатора  да  

3.14. 
Спољни метални делови од 
алуминијума или нерђајућег челика  да  

3.15. Тежина и димензије       

  
- укупна тежина  
 kg уписати   

  
- висина  
 mm уписати   

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

4.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

4.4. Описни каталози   укључени у понуду   

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15009   
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  Опрема   
Индуктивни 
напонски  
тр. 123 kV 

  

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1 ОПШТЕ       

1.1. Произвођач   Уписати   
1.2. Тип   Индуктивни   
1.3. Назив модела   уписати   
1.4. Земља порекла   уписати   

1.5. Стандард   

IEC 60044-2, 
IEC 60273, 
IEC 60694, 
IEC 60815 

  

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   

1.7. Начин уградње   за спољашњу 
mонтажу   

1.8. Облик   уписати   
1.9. Заптивеност  херметички  

1.10. Услови рада   
у складу са 
IEC60694 

Normal 
  

1.11. Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≤+40   

1.12. Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C -25   

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       

2.1. Највиши напон опреме Um kV 
(r.m.s) 

123   

2.2. Називна фреквенција  Hz 50   
2.3. Уземљење неутралне тачке   директно   

2.4. Називни подносиви атмосферски 
ударни напон према земљи 

kV 
(peak) 

550   

2.5. 
Називни краткотрајни подносиви 
наизменично напон према 
земљи,1min. 

kV 
(r.m.s) 230   

2.6. Називни примарни напон kV 110/√3   
2.7. Називни секундарни напон       

  - I намотај V 100/√3   
  -II намотај V 100/√3   

2.8. Класа тачности       
  - I намотај   0,2   
  -II намотај   1/3P   

2.9. Називна снага       
  - I намотај VA 25   
  -II намотај VA 90   

2.10. Оптерећење   симултано   
2.11. Фактор напона p.u./s 1,5/30   

2.12. Називни испитни напон инд. фрекф. 
на ниско напонским намотајима, 1 min. 

kV 
(r.m.s) 3   

2.13. Називна механичка напрезања  
Предмет оцењивања  Мин. Класа I   

2.14. Сеизмичка отпорност   0,3g   
3 ИЗГЛЕД И КОНСТРУКЦИЈА       

3.1. Материјал изолатора   порцелан, глазура   

3.2. Изолациони медијум   уље-мешани 
диелектрик 

  

3.3. Пузна стаза  
Предмет оцењивања     

 - 20mm/кV - минимално mm 2460 мин.  

3.4. Максималне радио-сметње на 0,5-
2MHz  (преmа IEC 60694)  µV Максимално 2500   

3.5. 
Дозвољени ниво парцијалних 
пражњења  
Предмет оцењивања 

    

 - испитни напон 1,2*UM/√3 pC ≤5  
 - испитни напон 1,2*UM pC ≤10  

3.6. Материјал проводника у намотају   уписати   
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  Кодни број   15009   

  Опрема   
Индуктивни 
напонски  
тр. 123 kV 

  

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
3.7. Мин. заштита на нисконапонском делу   IP54   
3.8. Високонапонски прикључак       

  - облик   Раван   

  - положај   Вертилакалан  
или хоризонталан   

  - димензије mm x 
mm Мин 100x100   

  - облик   Раван   
  - број рупа   4   
  - димензије рупа mm Ǿ14   
  - растојање између рупа mm 50   

  - материјал одговарајући зa   одговара Al 
прикључку   

3.9. Прикључак уземљивача       
  - материјал одговарајући за   Cu   

  - облик уземљивача   уже 2xCu 95/120 
mm²   

3.10. Прикључак за мерење капацитета и 
tgδ  Да  

3.11. Прикључак за узимање узорка уља  Да  
3.12. Место пломбирања  Да  

3.13. Примарно превезивање унутар 
трансформатора  Да  

3.14. Спољни метални делови од 
алуминијума или нерђајућег челика 

 Да  

3.15. Тежина и димензије       
  - укупна тежина  kg уписати   

  - висина  
 

mm уписати   

4 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

4.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

4.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

4.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

4.4. Описни каталози   укључени у понуду   

4.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

4.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

4.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

5 ОБУКА       
5.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15010   

  Опрема   

Одводник  
пренапона 

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   уписати    
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  Кодни број   15010   

  Опрема   

Одводник  
пренапона 

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    
1.5. Стандард   IEC 60099-4   
1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   

1.7. Услови рада   
у складу са IEC60694 

Normal   

1.8. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≤+40   

1.9. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≥-25   

1.10. Конструкција  

Метал оксидни без 
искришта за 

спољашњу монтажу  
2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       

2.1. Назначени напон kV (r.m.s) 110   
2.2. Највиши напон опреме kV (r.m.s) 123   

2.3. Уземљење система   
директно уземљено 

звездиште   
2.4. Називни радни напон одводника Ur kV (r.m.s) ≥ 102   
 2.5. Трајни радни напон одводника Uc kV (r.m.s) ≥ 82   

2.6. 
Подносиви привремени пренапон 
трајања 1 s 

кV ≥ 115   

2.7. 
Подноsиви привремени пренапон 
трајања 10 s 

кV ≥ 110   

2.8. Називна учестаност Hz 50   

2.9. 
Називна струја одвођења одводника In 
(8/20 µs ) 

kA (peak) 10   

2.10. 
Гранична струја одвођења одводника 
(4/10 µs ) 

kA (peak) 100   

2.11. 
Дуготрајна ударна струја одводника 
(2000 µs ) 

A 800   

2.12. 
Топлотни капацитет по јединици 
називног радног напона одводника 

kЈ/kV > 6,5   

2.13 
Класа растерећења вода класа 3 

  

2.14. 
Класа уређаја за ослобађање од 
надпритиска 

 уписати    

3 ЗAШТИТНЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ   
  

3.1. Максимални преоsтали напон Ures:     

3.1.1. - за атмосферски талас 8/20 µs при 5 
kA 

kV (peak) ≤ 245   

3.1.2. - за атмосферски талас 8/20 µs при 10 
kA 

kV (peak) ≤ 260   

3.1.3. - за атмосферски талас 8/20 µs при 20 
kA 

kV (peak) ≤ 295   
3.1.4.  - за ударну талас 1/5 µs при 10 kA kV (peak) ≤ 280   
3.1.5.  - за склопни талас 30/60 µs при 1 kA kV (peak) ≤ 225   
3.2. Трајна струја одводника  mA  уписати    

3.3. Фактор пренапона  2,5   

3.4. Фактор уземљења мреже  1,4   

4 Радне карактеристике   
  

4.1. Подносива струја растерећења вода :      

4.1.1.      - трајање темена µs уписати    

4.1.2.      - карактеристична импеданса вода Ω уписати    
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  Кодни број   15010   

  Опрема   

Одводник  
пренапона 

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
4.1.3.      - напон оптерећенја kV (peak) уписати    

4,2 
Напон радиоинтерференције (RIV) 
мерен на 1.1 Us /3 на 1 MHz( IEC 60694 
) 

V 
уписати  

  
4.3. Парцијална пражњења pC < 10   

5 Експлозиона чврстоћа   
  

5.1. Тип   уписати    
5.2. X / Р , фактор асиметрије    уписати    
5.3. Трајање струје s ≥10000   

6 ДИЕЛЕКТРИЧНА ИЗДРЖЉИВОСТ 
КУЋИШТА 

  

  

6.1. 

Подносиви напон индустријске 
учестаности кућишта одводника Ud 
(1мин, на сувом) 
 

kV ≥ 230 

  

6.2. 
Подносиви напон индустријске 
учестаности кућишта одводника Ud 
(1мин, по киши ) 

kV ≥ 185 
  

6.3. Подноси атмосферски ударни напон 
кућишта одводника Up (1,2/50 µs) 

kV (peak) ≥ 400   

7 МЕХАНИЧКИ ЗАХТЕВИ  
    

7.1. Максимално дозвољено статичко 
радно оптерећење (PSSL)  N 

уписати     

7.2. Максимално дозвољено динамичко 
радно оптерећење (MPDSL) N 

уписати     

7.3. Гарантована средња вредност 
преломног момента Nm 

≥4000   

8 ОСТAЛЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ    

8.1. Минимална пузна стаза ( 20 mm/кV )  mm ≥ 2460  

8.2. Изолациони материјал   Порцелан или 
композит  

8.3. Изолационо постоље   ДA  
8.4. Висина одводника mm уписати    
8.5. Тежина одводника kg уписати    
8.6. Пречник одводника mm уписати    

8.7. Да ли има прстен за расподелу 
потенцијала 

ДА/НЕ уписати    

8.8. Пречник прстена mm уписати    
8.9. ВН Прикључак      

8.10.      - облик   Раван  
8.11.      - димензије mm x mm Min 100 x 100  
8.12.      - број рупа   4  
8.13.      - растојање између рупа mm x mm 50 x 50  
8.14.      - материјал одговарајући за ...   Al проводник  
8.15. Прикључак уземљивача   Струјна стезаљка    
8.16.      - материјал одговарајући за ...   Бакар  
8.17.      - облик уземљивача mm² уже 2 x Cu 95-120  

9 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

9.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

9.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

9.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   



 284 од 425 
 

  Кодни број   15010   

  Опрема   

Одводник  
пренапона 

123 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
9.4. Описни каталози   укључени у понуду   

9.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

9.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

9.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

10 ОБУКА       
10.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 
 
 

  Кодни број   15011   

  Опрема   
Одводник 
пренапона 

36 kV 
  

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1 ОПШТЕ       

1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    
1.5. Стандард   IEC 60099-4   
1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   

1.7. Услови рада   
у складу са IEC60694 

Normal   

1.8. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≤+40   

1.9. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≥-25   

1.10. Конструкција  

Метал оксидни без 
искришта за 

спољашњу монтажу  
2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       

2.1. Назначени напон kV (r.m.s) 35   

2.2. Највиши напон опреме kV (r.m.s) 38   
2.3. Уземљење система   -   
2.4. Називни радни напон одводника Ur kV (r.m.s) ≥ 45   
 2.5. Трајни радни напон одводника Uc kV (r.m.s) ≥ 35   

2.6. 
Подносиви привремени пренапон 
трајања 1 s 

kV ≥ 50   

2.7. 
Подноsиви привремени пренапон 
трајања 10 s 

kV ≥ 47   

2.8. Називна учестаност Hz 50   

2.9. 
Називна струја одвођења одводника 
In (8/20 µs ) 

kA (peak) 10   

2.10. 
Гранична струја одвођења одводника 
(4/10 µs ) 

kA (peak) 100   

2.11. 
Дуготрајна ударна струја одводника 
(2000 µs ) 

A 800   

2.12. Топлотни капацитет по јединици 
називног радног напона одводника 

kЈ/kV > 6,5   
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  Кодни број   15011   

  Опрема   
Одводник 
пренапона 

36 kV 
  

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
2.13 Класа растерећења вода класа 3   

2.14. 
Класа уређаја за ослобађање од 
надпритиска 
 

 
уписати  

  

3 ЗAШТИТНЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ   
  

3.1. Максимални преоsтали напон Ures:     

3.1.1. - за атмосферски талас 8/20 µs при 5 
kA 

kV (peak) ≤ 110   

3.1.2. - за атмосферски талас 8/20 µs при 10 
kA 

kV (peak) ≤ 115   

3.1.3. - за атмосферски талас 8/20 µs при 20 
kA 

kV (peak) ≤ 130   
3.1.4.  - за ударну талас 1/5 µs при 10 kA kV (peak) ≤ 120   
3.1.5.  - за склопни талас 30/60 µs при 1 kA kV (peak) ≤95   
3.2. Трајна струја одводника  mA уписати     

3.3. Фактор пренапона  2,5   

3.4. Фактор уземљења мреже  1,9   

4 Радне карактеристике   
  

4.1. Подносива струја растерећења вода :      

4.1.1.      - трајање темена µs уписати    

4.1.2.      - карактеристична импеданса вода Ω уписати    

4.1.3.      - напон оптерећенја kV (peak) уписати    

4,2 
Напон радиоинтерференције (RIV) 
мерен на 1.1 Us / 3 на 1 MHz (IEC 
60694) 

V 
уписати  

  
4.3. Парцијална пражњења pC < 10   

5 Експлозиона чврстоћа   
  

5.1. Тип   уписати      
5.2. X / Р , фактор асиметрије   уписати    
5.3. Трајање струје s уписати   

6 ДИЕЛЕКТРИЧНА ИЗДРЖЉИВОСТ 
КУЋИШТА 

  

  

6.1. 

Подносиви напон индустријске 
учестаности кућишта одводника 
Ud(1мин, на сувом) 
 

kV ≥ 120 

  

6.2. 
Подносиви напон индустријске 
учестаности кућишта одводника 
Ud(1мин, по киши ) 

kV ≥100 
  

6.3. Подноси атмосферски ударни напон 
кућишта одводника Up ( 1,2/50 µs ) kV (peak) ≥ 200   

7 МЕХАНИЧКИ ЗАХТЕВИ  
     

7.1. Максимално дозвољено статичко 
радно оптерећење (PSSL)  N 

уписати      

7.2. Максимално дозвољено динамичко 
радно оптерећење (MPDSL) N 

уписати     

7.3. Гарантована средња вредност 
преломног момента 

Nm 
≥4000   

8 ОСТAЛЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ    

8.1. Минимална пузна стаза (20 mm/кV)  mm ≥ 780  

8.2. Изолациони материјал   Порцелан или 
композит  
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  Кодни број   15011   

  Опрема   
Одводник 
пренапона 

36 kV 
  

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
8.3. Изолационо постоље   ДA  
8.4. Висина одводника mm уписати  
8.5. Тежина одводника kg уписати  
8.6. Пречник одводника mm уписати  

8.7. Да ли има прстен за расподелу 
потенцијала ДА/НЕ уписати  

8.8. Пречник прстена mm уписати  
8.9. ВН Прикључак      

8.10.      - облик   Раван  
8.11.      - димензије mm x mm Min 100 x 100  
8.12.      - број рупа   4  
8.13.      - растојање између рупа mm x mm 50 x 50  
8.14.      - материјал одговарајући за ...   Al проводник  
8.15. Прикључак уземљивача   Струјна стезаљка    
8.16.      - материјал одговарајући за ...   Бакар  
8.17.      - облик уземљивача mm² уже 2 x Cu 95-120  

9 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

9.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

9.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама,    укључени у понуду 

  

9.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

9.4. Описни каталози   укључени у понуду   

9.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

9.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

9.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

10 ОБУКА       
10.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15012   

  Опрема   

 Одводници 
пренапона  

12 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    
1.5. Стандард   IEC 60099-4   
1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   

1.7. Услови рада   
у складу са IEC60694 

Normal   

1.8. 
Максимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C ≤+40   

1.9. 
Минимална температура ваздуха у 
окружењу ˚C -25   

1.10. Конструкција 
 

Метал оксидни без 
искришта за 

спољашњу монтажу  
2 КАРАКТЕРИСТИКЕ       

2.1. Назначени напон kV (r.m.s) 10,5   
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  Кодни број   15012   

  Опрема   

 Одводници 
пренапона  

12 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
2.2. Највиши напон опреме kV (r.m.s) 12   

 Прорадни напон kV 15  

2.12. 
Топлотни капацитет по јединици 
називног радног напона одводника 

kЈ/kV > 6,5   

2.13 Класа растерећења вода класа 3   

3 ЗAШТИТНЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ   
  

3.1. Максимални преостали напон Ures:     

3.1.1. - за атмосферски талас 8/20 µs при 5 
kA 

kV (peak) ≤52   

3.1.2. - за атмосферски талас 8/20 µs при 10 
kA 

kV (peak) ≤ 54   

3.1.3. - за атмосферски талас 8/20 µs при 20 
kA 

kV (peak) ≤ 60   
3.1.4.  - за ударну талас 1/5 µs при 10 kA kV (peak) ≤ 61   
3.1.5.  - за склопни талас 30/60 µs при 1 kA kV (peak) ≤42   
3.2. Трајна струја одводника  mA уписати     

3.3. Фактор пренапона  2,5   

3.4. Фактор уземљења  1,9   
4.3. Парцијална пражњења pC < 10   

8 ОСТAЛЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ    

8.1. Минимална пузна стаза ( 20 mm/кV )  mm ≥ 360  

8.2. Изолациони материјал   Порцелан или 
композит  

8.3. Изолационо постоље   ДA  
8.4. Висина одводника mm уписати      
8.5. Тежина одводника kg  уписати     
8.6. Пречник одводника mm уписати      

8.7. Да ли има прстен за расподелу 
потенцијала ДА/НЕ уписати      

8.8. Пречник прстена mm уписати      
8.9. ВН Прикључак      

8.10.      - облик   Раван  
8.11.      - димензије mm x mm Min 100 x 100  
8.12.      - број рупа   4  
8.13.      - растојање између рупа mm x mm 50 x 50  
8.14.      - материјал одговарајући за ...   Al проводник  

8.15. Прикључак уземљивача   Струјна стезаљка    

8.16.      - материјал одговарајући за ...   Бакар  
8.17.      - облик уземљивача mm² уже 2 x Cu 95-120  

9 ДОКУМЕНТАЦИЈА       

9.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

9.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама,    укључени у понуду 

  

9.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

9.4. Описни каталози   укључени у понуду   

9.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

9.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

9.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

10 ОБУКА       
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  Кодни број   15012   

  Опрема   

 Одводници 
пренапона  

12 kV   
р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
10.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 

  Кодни број   15013   

  Опрема   
 Кућни трафо 

10/0,4 kV   

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ 

1.1 Произвођач   уписати  

1.2 Тип  

Трансформатор  
трофазни,  

уљни, херметички 
затворен, 

регулацијом напона у 
без напонском стању, 

за спољну монтажу 

 

1.3 Ознака модела  уписати  

1.4 Земља порекла  уписати  

1.5 Стандарди  

IEC 60076-1, IEC 
60076-2, IEC 60076-
3, IEC 60076-4, IEC 
60076-5, IEC 60076-
8, IEC 60076-10, IEC 

60214, IEC 60076 

 

1.6 Контрола квалитета  ISO 9001  

1.7 Класа термичке изолације  A  

2 НАЗИВНИ   ПОДАЦИ   И   КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.1 Називна снага:  
- примара / секундара 

 
kVA 

 
160 / 160  

2.2 Хлађење - ONAN  

2.3 
Називни напон намотаја:  
- ВН намотај  
- СН намотај  

 
kV 
kV 

 

 
10 
0.4 

 

 

2.4 

Регулатор напона:  
- тип регулације 
- позиција регулатора напона  
- тип регулације напона 
- опсег регулације 
- корак регулације 
- број корака     
- називна снага 

 
 

 
 

 
% 
% 
 
 
 

 
 

Без напонски 
у  намотајима ВН 

C.F.V.V. 
+ 5      -  5 

2.5 
5 

називна снага у свим 
позицијама 

 

2.5 Фреквенција Hz 50  

2.6 Спрега трофазних намотаја (група 
вектора IEC 60076)  Yzn5  

3. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 



 289 од 425 
 

  Кодни број   15013   

  Опрема   
 Кућни трафо 

10/0,4 kV   

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

3.1 

Импеданса кратког споја, прерачуната 
на референтну температуре од 75 ºC,  
при називној фреквенци и при називној 
снази: 

% 4±10%  

3.2 Трајање кратког споја  s 2  

3.3 Гарантовани губици    

3.3.1 
Губици у празном ходу при називном 
напону и називној фреквенцији 

 

W  
 

≤630  

3.4.7 Струја празног хода при називној 
фреквенцији  на 1.00 Un у %  А уписати  

3.5 Нивои изолације:    

3.5.1 - Високонапонска страна (ВН)    LI 75  AC 28  

3.5.2 - Нисконапонска страна (НН)  LI0 - AC 3  

3.6 Највиши напон опреме(ефективна 
вредност):    

3.6.1 ВН kV 12  

3.6.2 НН  kV 1,1  

3.7 Називни ниво изолације    

3.7.1 
Индуковани напон на :  
- ВН намотају  
- НН намотају  

 
kV  
kV 

 
20 
0.8 

 

3.8. 
Максимални пораст температуре при 
номиналној снази 

   

3.8.1. Намотаји ºC 65  

3.8.2. Топле тачке намотаја ºC 78  

3.8.3. Горњи слој уља ºC 60  

4 УЉЕ 

4.1 
Уље:  
- произвођач 
- тип 

 

 
уписати 
уписати 

 

 

5 ПРОВОДНИ ИЗОЛАТОРИ 

5.1    ВН проводни изолатори    

5.1.1 - број  3  

5.1.2 - класа kV 12  

5.1.3 - произвођач  По стандарду купца  

5.1.4 - тип  уписати  

5.1.5 - називна струја A 250  

5.1.6 - називна струја кратког споја (1 sec) kA (rms) уписати   

5.1.7 - називни подносиви атмосфе. ударни 
нап 

kV (peak) 75  

5.1.8 - називни подносиви напон индуст. фрек kV (rms) 28  

5.1.9    Конектори    
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  Кодни број   15013   

  Опрема   
 Кућни трафо 

10/0,4 kV   

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
5.1.9а - облик mm М 12  

5.1.9б - дужина mm 50  

5.1.9ц - одговарајући за  Cu проводник  

5.1.10 - минимална пузна стаза  mm 290  

5.2 НН проводни изолатори    

5.2.1 - број  4  

5.2.2 - класа kV 1  

5.2.3 - произвођач  По стандарду купца  

5.2.4 - тип  уписати  

5.2.5 - називна струја A ≥630  

5.2.6 - називна струја кратког споја (1 sec) kA (rms) уписати  

5.2.7 - називни подносиви атмосфе. ударни 
нап kV (peak) уписати  

5.2.8 - називни подносиви напон индуст. фрек kV (rms) 3  

5.2.9    Kонектори    

5.2.9а - облик mm уписати  

5.2.9б - дужина mm уписати  

5.2.9ц - подешен за Сu проводник  Сu проводник  

5.2.10 - минимална пузна стаза  mm 75  

6 КОНСТРУКТИВНИ ПОДАЦИ  

6.3 Проводник од кога су израђени 
намотаји:  Бакар  

6.4 Ниво буке, при напону од 105% од 
називне вредности напона dB(А) уписати  

6.5 Ниво радио сметњи при 0,5 МHz, као 
према IEC 60694 µV 2500 max  

7 ТЕЖИНА   И   ДИМЕНЗИЈЕ 

7.1 Укупна тежина трансформатора, 
спремног за погон kg уписати  

7.2 

Тежина:  
- склоп језгра и намотаја 
- укупна маса уља 
- укупна маса 

 
kg 
kg 
kg 

 
уписати 
уписати 
уписати 

 

7.5 Склопни цртеж  Доставити уз понуду  

8 СУД   ТРАНСФОРМАТОРА 

8.1 Врста конструкције  Херметички 
затворен, са 
поклопцем 

 

8.2 Материјал суда трансформатора  Квалитетни челик  

8.3 

Точкови :  
- број точкова  
- растојање у попречном смеру између 
два пара точкова: 

 
 
 

mm 

 
 

два пара 
620 
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  Кодни број   15013   

  Опрема   
 Кућни трафо 

10/0,4 kV   

р.бр Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
- растојање између точкова у 
подужном смеру: 

 
mm 

 

 
620 

8.4 Антикорозиона заштита суда  ДА  

9 ТИПСКА  ИСПИТИВАЊА  

9.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

9.2. 

Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље, прикључка 
уземљивача, примарни прикључци, 
уземљење металне конструкције  

  укључени у понуду 

  

9.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

9.4. Описни каталози   укључени у понуду   

9.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

9.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

9.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

10 ОБУКА       
10.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15014   

  Опрема   

Оловна 
стационарна 
акумулаторска 
батерија 110 V   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард 

 

IEC 60896-11; DIN 
40742  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.1. Номинални напон V 110  

2.2. Шестосатни капацитет C10     

2.2.1 Главна батерија Аh ≥300  

2.2.2. Помоћна батерија Аh ≥80  

2.3. Број ћелија  53  
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  Кодни број   15014   

  Опрема   

Оловна 
стационарна 
акумулаторска 
батерија 110 V   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

2.3.1. Додатна грана батерије  Без додатне гране  

2.4. Стање ћелија  ФОРМИРАНЕ    

2.5. Број плоча по ћелији ком Уписати  

2.6. Материјал за израду плоча  Нерециклирано 
олово  

2.7. Садржај антимона у олову % Уписати  

2.8. Број гарантованих циклусирања на 
10% капацитета 

 Уписати 
 

2.9. Број гарантованих циклусирања на 
50% капацитета 

 Уписати 
 

2.10. Број гарантованих циклусирања на 
100% капацитета 

 Уписати 
 

2.11 Унутрашња проводност ћелије на 20 
ºC  

Ѕ Уписати 
 

2.12. Међућелијске везе  флексибилне  

2.13. Монтажа  унутрашња  

2.14. Антитрусна сталажа  ДА  

2.15. Транспортни чепови  Ком/бат 53  

2.16. Експлоатациони керамички чепови Ком/бат. 60  

3. ТЕЖИНА И ДИМЕНЗИЈЕ  

3.1. Висина чланка mm Уписати  

3.2. Дужина чланка mm Уписати  

3.3. Ширина чланка mm Уписати  

3.4. Тежина чланка без електролита kg Уписати  

3.5 Тежина чланка са електролитом kg Уписати  

4 РАДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

4.1. Максимална температура амбијента ºC + 30  

4.2. Минимална температура амбијента ºC 0  

4.3. Надморска висина m <1000  

5 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

5.1. Копије типског атеста за батерију  Доставити уз понуду  

5.2. Копије типског атеста за антитрусност 
сталаже 

 Доставити уз понуду 

 

5.3. Копије типског атеста за 
електроизолованост сталаже 

 Доставити уз понуду 

 

5.4. Каталози и литература везана за 
батерију, сталажу, међућелијске везе 
и додатну опрему 

 Доставити уз понуду 

 

5.5. Монтажни цртежи, шеме и сл..  Доставити уз понуду  

5.6. Упутство за монтажу и одржавање  Доставити приликом 
испоруке  

6 ПРАТЕЋА ОПРЕМА  
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  Кодни број   15014   

  Опрема   

Оловна 
стационарна 
акумулаторска 
батерија 110 V   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

6.1. Боометар са скалом од најмање 
1,100-1,300 g/cm³ и са тачношћу од 
најмање    0, 005 g/cm³.  

Ком 1 
 

6.2. Термометар са скалом од најмање 0-
1000C и са тачношћу oд најмање 0,50C Ком 1 

 

6.3. Заштитна киселоотпорна кецеља Ком 1 
 

6.4. Заштитне киселоотпорне наочаре Ком 1 
 

6.5. Заштитне киселоотпорне рукавице Ком 1 
 

6.6. Бокал и левак за наливање 
дестиловане воде 

Ком 1 
 

6.7. Налепнице са редним бројевима (од 1 
до 53) за означавање чланака 

Ком 1 
 

6.8. Резервне међућелијске везе Ком 5  
7 ДОКУМЕНТАЦИЈА    

7.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

7.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље  

  укључени у понуду 
  

7.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

7.4. Описни каталози   укључени у понуду   

7.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

7.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

7.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

8 ОБУКА       
8.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15015   
  Опрема   Исправљач   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип 

 

Трофазни 
тиристорски 
исправљач  

1.2.1 
Број исправљача тражених 

карактеристика 2 - за главну и помоћну 
батерију 

kom 2  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард 
 

IEC 60896-11; DIN 
40742  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  
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  Кодни број   15015   
  Опрема   Исправљач   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.1. Напон напајања V a.c. 
3х380 +10% -15%, 

50 Hz ± 5% 
 

2.2. Називни једносмерни напон V d.c. 110 ±1%  

2.3. Називна једосмерна струја А 100  

2.3.1. Карактеристика пуњења  UI  

2.4. Врста рада:    

 -нормални рад V/ćeliji 2,23  

 -брзо пуњење I V/ćeliji 2,35  

 -брзо пуњење II (форсирано) V/ćeliji 2,5  

2.9. Подешавање струјног лимита  1,1In  

2.10. Могућност паралелног рада  ДА  

2.11 Показни инструменти    

 -волтметар  ДА  

 -амперметар  ДА  

2.14. Тачност регулације напона:    

 -нормални рад V/ćeliji 2,23 ±1%  

 -брзо пуњење I V/ćeliji 2,35 ±1%  

2.15 Гребенаста склопка за бирање врсте 
рада 

 ДА 
 

2.16 Сигнални и заштитни уређаји:    

 -Контрола превисоког једносмерног 
напона 

 ДА 
 

 -Контрола брзог пуњења  ДА  

 -Индикатор присуства фаза  ДА  

5 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

5.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

5.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

5.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

5.4. Описни каталози   укључени у понуду   

5.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

5.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

5.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

6 ОБУКА       
6.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   
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  Кодни број   15016   
  Опрема   Инвертор   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60896-1  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.1. Напон напајања V d.c. 110  

2.2. Дозвољено одступање напона V d.c. 110 +10% -15%,  

2.3. Називни наизменични напон V d.c. 220±2%, 50 Hz ±0,5%   

2.3.1. Називна снага kVA  4  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 
Прегледан списак типских испитивања. 
за сваки тип и класу специфициране 
опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 

  Кодни број   15017   
  Опрема   Пригушница   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ      

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60896-1  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ   
 

2.1. Највиши погонски напон kV 123  
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  Кодни број   15017   
  Опрема   Пригушница   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

2.2. Назначена фреквенција Hz 50  

2.3. Назначени индуктивитет главног 
намотаја 

mH 0,2 
 

2.3.1. Назначена погонска струја A 630  

2.4. Подносива динамичка струја 
кратког споја 

kA 80 
 

2.5. Подносива термичка струја кратког 
споја  

kA 31,5 
 

2.6. Запречне фреквенције kHz 366-394  

2.7. Прикључци - стандардни плочасти 
дужине 

mm 100 
 

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 

  Кодни број   15018   

  Опрема   
Постројење за 
уземљење 35 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

1 КАРАКТЕРИСТИКЕ 

1.1. Метални отпорник за уземљење 
звездишта 35 kV следећих 
карактеристика: 

  

 

1.1.1. Произвођач  Уписати  

1.1.2. Тип  Уписати  

1.1.3. Модел   Уписати  

1.1.4. Називни напон kV 21  

1.1.5. Импеданса Ω 70  

1.1.6. Назначена струја А 300  

1.1.7. Струјни трансформатор    

 Преносни однос А/А 2x50/5/5  

 Класа тачности  5P10  
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  Кодни број   15018   

  Опрема   
Постројење за 
уземљење 35 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 

 Називна снага VA 15  

1.2. Струјни мерни трансформатор 
24kV за спољну монтажу, за 
уземљење звездишта 35kV, 
следећих карактеристика: 

  

 

1.2.1. Произвођач  Уписати  

1.2.2. Тип  Уписати  

1.2.3. Модел   Уписати  

1.2.4. Највиши погонски напон kV 35  

1.2.5. Назначена фреквенција Hz 50  

1.2.6. Назначена краткотрајна струја 
Ith(1s) 

kA 10 
 

1.2.7. Назначени однос трансформације A/A 100/5  

1.2.8. Карактеристике секундарног језгра    

 Класа тачности  5P5  

 Називна снага VA 15  

1.3. Метал оксидни одводник 
пренапона, без искришта, за 
спољну монтажу, следећих 
карактеристика: 

  

 

1.3.1. Произвођач  Уписати  

1.3.2. Тип  Уписати  

1.3.3. Модел   Уписати  

1.3.1. Називни напон kV 24  

1.3.2. Трајни радни напон kV 17  

1.3.3. Назначена струја одвођења kA 10  

1.3.4. Дуготрајна подносива ударна 
струја 

A 800 
 

1.3.5. Гранична струја пражњења kA 100  

1.4. Једнополни растављач 35kV, за 
спољну монтажу, за уземљење 
нуле 35kV, следећих 
карактеристика: 

  

 

1.4.1. Произвођач  Уписати  

1.4.2. Тип  Уписати  

1.4.3. Модел   Уписати  

1.4.4. Назначени напон kV 36  

1.4.5. Назначена струја A 1250  

2 РАДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

2.1. Максимална температура амбијента ºC + 30  

2.2. Минимална температура амбијента ºC +5  

2.3. Надморска висина m <1000  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. Прегледан списак типских   укључени у понуду   
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  Кодни број   15018   

  Опрема   
Постројење за 
уземљење 35 kV   

Р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/гарантовано 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 

  Кодни број   15019   

  Опрема   

Орман 
за развод 

наизменичног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ      

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 Орман за развод наизменичног напона се састоји: 

2.1 Трополни компакт прекидач са 
следећим карактеристикама: 
- називни напон 400/230V, 50Hz 
- називна струја 160A 
- Ik=6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом за 
- сигнализацију положаја 
прекидача 
Напомена: 
Овај прекидач је смештен у трафо 
боксу кућног трансформатора. 

ком 2  

2.2 Слободностојећи лимени орман, 
за унутрашњу монтажу, са обе 
бочне стране и задњом страном, 
вратима са бравом и кључем, 
доступан само са предње стране. 
Орман је опремљен са: 
- основном плочом за пролаз 
каблова са доње стране 
- са монтажном плочом 
- кабловским уводницама 

ком 1  
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  Кодни број   15019   

  Опрема   

Орман 
за развод 

наизменичног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано понуђено/гарантовано 

- носећим шинама 
- прибором за међувезе 
- куком за транспорт краном 
Орман се испоручује комплетно 
ожичен са уграђеном  опремом 
према овој спецификацији. 
Комплетно ожичен орман са 
уграђеном  опремом треба да 
подноси: 
- радну струју 200A 
- струју кратког споја 6kA 
димензије ормана су ВxШxД: 
2000x800x600mm. 

2.3 Слободностојећи лимени орман, 
за унутрашњу монтажу, са обе 
бочне стране и задњом страном, 
вратима са бравом и кључем, 
доступан само са предње стране. 
Орман је опремљен са: 
- основном плочом за пролаз 
каблова са доње стране 
- са монтажном плочом 
- кабловским уводницама 
- носећим шинама 
- прибором за међувезе 
- куком за транспорт краном 
Орман се испоручује комплетно 
ожичен са уграђеном  опремом 
према овој спецификацији. 
Комплетно ожичен орман са 
уграђеном  опремом треба да 
подноси: 
- радну струју 200A 
- струју кратког споја 6kA 
димензије ормана су ВxШxД: 
2000x600x600mm. 

ком 1  

2.3.1 Микропроцесорски уређај за 
мерење и сигнализацију са 
следећим карактеристикама: 
- локалне функције: 
       - LCD дисплеј за приказ текста 
и мерених величина 
       - LED диоде са могућношћу 
слободног додељивања сигнала - 
комуникације: 
       - интерфејс са предње стране 
уређаја за прикључење PC-a 
(електрично RS232 или оптиком) 
       - системски интерфејс на 
задњој страни уређаја  (протокол 
IEC61850, оптика) 
- опште функције: 
       - приказ грешке 
       - регистрација (меморисање) 
догађаја 
       - регистровање квара и 
архивирање 
       - мерења 
       - самонадзор 
- аналогни улази: 
- 3 напонска улаза 230V, 50Hz 
- 6 струјних улаза назначене 
струје 5A, 50Hz 
- ≥ 3 бинарна излаза 
- ≥ 18 бинарних улаза 

ком 1  
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  Кодни број   15019   

  Опрема   

Орман 
за развод 

наизменичног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано понуђено/гарантовано 

- за уградњу (flush mounting) 

2.4 Шестополна степенаста склопка 
са нултим положајем: 
 - 400/230V AC 
 - 160A 
 - 4 степена 
 - са седмим полом 10A за 
сигнализацију 

ком 1  

2.5 Струјни трансформатори са 
следећим карактеристикама: 
- 150/5 A 
- кл.0.5; Fs=5 
- 10 VA 

ком 6  

2.6 Бројило активне енергије са 
следећим карактеристикама: 
- са 4-жичним прикључком на 
напон 231/400V 
- са прикључком за струју 5A 
- класе 0.5 

ком 1  

2.7 Монофазни изолациони 
трансформатор: 
- 50VA 
- 230/100V 
- са електростатичким екраном 
- суви 
- Ik=6kA 

ком 1  

2.8 Волтметар за контролно мерење са 
следећим карактеристикама: 
- за мерење тренутне ефективне 
вредности напона 
- за директан прикључак на напон 
400V/231V, 50Hz 
- са скалом опсега 0-500V 
- са покретним гвожђем 
- за уградњу 
- димензија 96x96mm 

ком 2  

2.9 Волтметарска преклопка за 
мерење линијских и фазних 
напона. 

ком 2  

2.10 Контролник наизменичног напона: 
- 400/230V AC 
- са два мирна сигнална контакта 
(један за сигнализацију нестанка 
напона, а други за услов укључења 
нужног светла) 

ком 1  

2.11 Једнополна гребенаста преклопка 
са нултим положајем: 
- 400/230V AC 
- In=10A 

ком 1  

2.12 Једнополна гребенаста склопка са 
нултим положајем: 
- 400/230V AC 
- In=16A 

ком 1  

2.13 Контактор следећих 
карактеристика: 
- напон калема 230V AC 
- са три главна контакта 
- струја контаката 16A 

ком 1  

2.14 Фотореле за аутоматско 
укључивање и искључивање 
расвете: 
- напон напајања 230V AC 
- излазни контакти: max 4A, 250V 
- са фотосондом за спољашњу 

ком 1  
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  Кодни број   15019   

  Опрема   

Орман 
за развод 

наизменичног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано понуђено/гарантовано 

монтажу 
- минимална дужина кабла 10m 

2.15 Помоћни реле са следећим 
карактеристикама: 
- 230V AC 
- комплет са подножјем 
- са два радна контакта 

ком 1  

2.16 Високо-учински трополни осигурач-
растављач следећих 
карактеристика: 
 - за струју 160A 
 - називни напон 500V 
 - са уметком "gG" 160A 
Напомена: један се налази у 
ормарићу за напајање машине за 
филтрирање уља 

ком 2  

2.17 Трофазна утичница за напајање 
мерних кола за испитивање 
каблова 35kV и 10kV: 
 - 400/230V AC 
 - 63A 

ком 1  

2.18 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 80A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 1  

2.19 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 6A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 6  

2.20 Једнополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 6A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 2  

2.21 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 10A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 2  

2.22 Једнополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 10A 
- карактеристике C 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 1  

2.23 Једнополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 

ком 3  
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  Кодни број   15019   

  Опрема   

Орман 
за развод 

наизменичног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано понуђено/гарантовано 

- називне струје 10A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

2.24 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 20A 
- карактеристике C 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 3  

2.25 Једнополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 20A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 1  

2.26 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 16A 
- карактеристике C 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 3  

2.27 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 16A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 7  

2.28 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач следећих карактеристика: 
- називни напон 230/400VAC; 50Hz 
- називне струје 50A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 3  

2.29 Ормарић радионичке израде: 
-  за спољашњу монтажу 
  за сместај осигурача из т.16 
-  за прикључење машине за 
филтрирање уља 
-  са две кабловске уводнице 
одоздо 
   за кабл типа PP41 3x70+35mm² 

ком 1  

2.30 Једнополни заштитни аутоматски 
прекидач 400/230VAC, 6A, "B". ком 1  

2.31 Монофазна "шуко" утичница 
230VAC 

ком 1  

2.32 Микропрекидач ком 1  

2.33 Флуо светиљка за осветљење 
ормана, 18W, 230VAC ком 1  

2.34 Електролитички бакар Ecu kg 1,6  

2.35 Редне стезаљке (струјне) за 
проводнике до 6mm² ком 100  



 303 од 425 
 

  Кодни број   15019   

  Опрема   

Орман 
за развод 

наизменичног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано понуђено/гарантовано 

2.36 Редне стезаљке  (напонске) за 
проводнике до 6mm² 

ком 100  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА      

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама,    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 

. 
  Кодни број   15020   

  Опрема   

Орман 
за развод 

једносмерног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 Орман за развод једносмерног напона се састоји: 

2.1 Слободностојећи лимени орман,  
за унутрашњу монтажу, са обе  
бочне стране и задњом страном, 
 вратима са бравом и кључем,  
доступан само са предње стране. 
Орман је опремљен са: 
- основном плочом за пролаз  
   каблова са доње стране 
- са монтажном плочом 
- кабловским уводницама 
- носећим шинама 
- прибором за међувезе 
- куком за транспорт краном 
Орман се испоручује комплетно  
 ожичен са уграђеном  опремом  
 према овој спецификацији. 

ком 1  
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  Кодни број   15020   

  Опрема   

Орман 
за развод 

једносмерног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

Комплетно ожичен орман са  
 уграђеном  опремом треба  
 да подноси: 
- радну струју 200A 
- струју кратког споја 2kA 
димензије ормана су 
 ВxШxД: 2000x800x600mm. 

2.2 Модуларни исправљачки систем  
који се састоји од: 
 - 5 модула типа RM 30110 
 - јединице за контролу и  
   мониторинг исправљачког  
   система типа SM34 
 - заштитних елемената  
(осигурачи, аутоматски прекидачи) 

ком 1  

2.3 Микропроцесорски уређај за 
 мерење и сигнализацију са  
  следећим карактеристикама: 
- локалне функције: 
       - LCD дисплеј за приказ  
          текста и мерених величина 
       - LED диоде са могућношћу  
         слободног додељивања  
сигнала 
- комуникације: 
       - интерфејс са предње стране  
        уређаја за прикључење PC-a 
        (електрично RS232 или 
оптиком) 
       - системски интерфејс на 
задњој 
         страни уређаја 
         (протокол IEC61850, оптика) 
- опште функције: 
       - приказ грешке 
       - регистрација (меморисање)  
          догађаја 
       - регистровање квара и  
         архивирање 
       - мерења 
       - самонадзор 
- аналогни улази: 
       - 1 напонski улаз 110V DC 
       - 1 улаз 0-20mA или PT100 
- ≥ 3 бинарна излаза 
- ≥ 26 бинарних улаза 
- за уградњу (flush mounting) 

ком 1  

2.4 Двополни компакт прекидач са  
      следећим карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називна струја 160A 
- Ik=2kA 
- са једним преклопним  
   сигналним контактом за 
  сигнализацију положаја прекидача 

ком 1  

2.5 Струјни шант 
-  назначене струје 100A/60mV ком 2  

2.6 Амперметар за контролно  
  мерење са следећим  
   карактеристикама: 
 -  за једносмерну струју 
 -  за прикључак на шант 
100A/60mV 
 -  са скалом опсега 0-100A 
 -  са покретним гвожђем 

ком 1  



 305 од 425 
 

  Кодни број   15020   

  Опрема   

Орман 
за развод 

једносмерног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

 -  за уградњу 
 -  димензија 96x96mm 

2.7 Мерни претварач: 
 -  за прикључак на шант 
100A/60mV 
 -  са излазниm опсегом 0-20mA 
 -  напон напајања 99-130V DC 

ком 1  

2.8 Мерни претварач температуре: 
 -  за прикључак Pt100 сонде 
 -  са излазниm опсегом 0-20mA 
 -  напон напајања 99-130V DC 

ком 2  

2.9 Pt100 сонда за мерење  
 температуре ваздуха. ком 1  

2.10 Термометар за мјерење  
   температуре у сувим и  
влажним просторијама,  
за мјерење спољашне 
 температуре, следећих  
карактеристика: 
- КУЋИШТЕ: пластично,  
водонепропусно 
- ЗАШТИТНА ЦЕВ: 
 Ø 6 mm; materijal Č 4574 
- МЕРНИ ОТПОР:  
Pt 100, klaса B 
- МЕРНО ПОДРУЧЈЕ: 
 -30 до +60°C 

ком 2  

2.11 Контактор следећих  
карактеристика: 
- напон калема 99-130V DC 
- са два главна контакта 
- струја главних контаката 16A 

ком 1  

2.12 Волтметар за контролно  
мерење са следећим  
карактеристикама: 
 -  за прикључак na напон 130V DC 
 -  са скалом опсега 0-150V 
 -  са покретним гвожђем 
 -  за уградњу 
 -  димензија 96x96mm 

ком 3  

2.13 Трополна преклопка са  
нултим положајем: 
 - 130V DC 
 - 10A 

ком 1  

2.14 Двополни заштитни аутоматски 
 прекидач са следећим 
 карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називне струје 6A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним 
 сигналним контактом 

ком 6  

2.15 Двополни заштитни  
аутоматски прекидач са  
следећим карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називне струје 25A 
- карактеристике D 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним  
сигналним контактом 

ком 9  

2.16 Двополни заштитни 
 аутоматски прекидач са  ком 1  
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  Кодни број   15020   

  Опрема   

Орман 
за развод 

једносмерног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

следећим карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називне струје 20A 
- карактеристике D 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним  
сигналним контактом 

2.17 Двополни заштитни  
аутоматски прекидач са  
следећим карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називне струје 16A 
- карактеристике D 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним  
сигналним контактом 

ком 21  

2.18 Двополни заштитни  
аутоматски прекидач  
са следећим карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називне струје 16A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним  
сигналним контактом 

ком 1  

2.19 Двополни заштитни  
аутоматски прекидач 
 са следећим  
карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називне струје 10A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним  
сигналним контактом 

ком 2  

2.20 Двополни заштитни  
аутоматски прекидач са 
 следећим карактеристикама: 
- називни напон 130V DC 
- називне струје 40A 
- карактеристике C 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним  
сигналним контактом 

ком 2  

2.21 Пролазна кутија - ормарић  
од декапираног лима, 
 за унутрашњу монтажу,  
димензија ШxВxД 400x350x150. 
Орман је опремљен 
 са кабловским уводницама: 
 - са доње стране  
за кабл PP00 2x25mm² 
 - са горње стране 
 за кабл 2 x PP00 1x25mm² 
У орману се налазе 
 два високоучинска 
 топљива осигурача 
 велике прекидне моћи: 
 - gG карактеристике 
 - називног напонa 500V 
 - номиналне струје 63A 
 - са микропрекидачем  
за сигнализацију испада 
 - величине 00 
 - са постољем  

ком 1  
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  Опрема   

Орман 
за развод 

једносмерног напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

- називног напонa 500V 
- номиналне струје 125A 

2.22 Стационарна акумулаторска 
 Ni-Cd батерија,  
за напон 110V DC,  
 састављена од  
85 редно везаних ћелија.  
Ћелије се налазе у  
пластичном кућишту и  
поређане су на једнонивовску 
 сталажу. 
Капацитет батерије износи 240Ah. 
Батерију испоручује произвођач  
комплетно постављену. 

ком 1  

2.23 Једнополни заштитни  
аутоматски прекидач  
400/230VAC, 6A, "B". 

ком 1  

2.24 Монофазна "шуко" утичница 
 230VAC ком 1  

2.25 Микропрекидач ком 1  

2.26 Флуо светиљка за осветљење 
 ормана, 18W, 230VAC ком 1  

2.27 Електролитички бакар Ecu kg 1,6  

2.28 Редне стезаљке (напонске)  
за проводнике до 6mm² ком 100  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 

Прегледан списак типских  

испитивања. за сваки тип и  

класу специфициране опреме 

  укључени у понуду 

  

3.2. 

Монтажни цртежи, изглед  

са свим релевантним  

димензијама, изглед  

прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 

  

3.3. 
Копије типских атеста и 

 сертификата  
  укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. 
Упутство за монтажу, 

 испитивање  и одржавање 
  укључени у понуду 

  

3.7. 
Предлог протокола 

 о рутинским испитивањима 
  укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 

  Кодни број   15021   

  Опрема   

Орман 
за развод 

инверторског напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 
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  Кодни број   15021   

  Опрема   

Орман 
за развод 

инверторског напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 Орман за развод инверторског напона се састоји: 

2.1 Слободностојећи лимени орман, за 
унутрашњу монтажу, са обе бочне 
стране и задњом страном, вратима 
са бравом и кључем, доступан само 
са предње стране. 
Орман је опремљен са: 
- основном плочом за пролаз 
каблова са доње стране 
- са монтажном плочом 
- кабловским уводницама 
- носећим шинама 
- прибором за међувезе 
- куком за транспорт краном 
Орман се испоручује комплетно 
ожичен са уграђеном  опремом 
према овој спецификацији. 
Комплетно ожичен орман са 
уграђеном  опремом треба да 
подноси: 
- радну струју 100A 
- струју кратког споја 6kA 
димензије ормана су ВxШxД: 
2000x600x600mm. 

ком 1  

2.2 Монофазни инвертор: 
- излазна снага 3000 VA 
- улазни напон od 88V DC до 160V 
DC 
- излазни напон 230 V (подесив од 
208V до 240V) 
- учестаност излазног напонa 50 Hz 

ком 1  

2.3 Монофазни изолациони 
трансформатор: 
- 2500VA 
- 230/230V 
- са електростатичким екраном 
- суви 
- Ik=6kA 

ком 1  

2.4 Двополни заштитни аутоматски 
прекидач са следећим 
карактеристикама: 
- називни напон 230V, 50Hz 
- називна струја 6A 
- карактеристике B 
- Ik=6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

ком 1  

2.5 Двополни заштитни аутоматски 
прекидач са следећим 
карактеристикама: 
- називни напон 230 V, 50Hz 

ком 13  
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  Кодни број   15021   

  Опрема   

Орман 
за развод 

инверторског напона   
Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

- називне струје 6 A 
- карактеристике B 
- прекидне моћи 6kA 
- са једним мирним сигналним 
контактом 

2.6 Волтметар за контролно мерење са 
следећим карактеристикама: 
 -  за прикључак na напон 230V AC 
 -  са скалом опсега 0-250V 
 -  са покретним гвожђем 
 -  за уградњу 
 -  димензија 96x96mm 

ком 1  

2.7 Једнополни заштитни аутоматски 
прекидач 400/230VAC, 6A, "B". ком 1  

2.8 Монофазна "шуко" утичница 
230VAC ком 1  

2.9 Микропрекидач ком 1  

2.10 Флуо светиљка за осветљење 
ормана, 18W, 230VAC ком 1  

2.11 Електролитички бакар Ecu kg 1,2  

2.12 Редне стезаљке (напонске) за 
проводнике до 6mm ком 50  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15022   
  Опрема   Орман у пољу   

Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 
1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60947  
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  Кодни број   15022   
  Опрема   Орман у пољу   

Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 Орман у пољу се састоји: 

2.1 Разводни лимени орман, димензија 
1700x800x300mm за спољну 
монтажу, браварски, електричарски 
и фарбарски комплетно урађен, 
радионичке израде. 

ком 1  

2.2 Контактoр за укључење прекидача  
 -          110V DC 

                   -       комплет са 
подножјем 

ком 1  

2.3 Термостат ком 1  

2.4 Грејач за 220V AC, 100W ком 2  

2.5 Монофазна „шуко” утикачка кутија 
за надградњу за влажне просторије 
у металном кућишту, назначеног 
напонa 220V, 50Hz, назначене 
струје 16A. 

ком 1  

2.6 Трофазна „шуко” утикачка кутија за 
надградњу за влажне просторије у 
металном кућишту, назначеног 
напонa 3x380/220V, 50Hz, 
назначене струје 10A. 

ком 1  

2.7 Прекидач за укључење и 
искључење електричних кругова 
расвете, једнополни за влажне 
просторије за надградњу, 
назначеног напона 220V, 50Hz, 
назначене струје 10А. 

ком 1  

2.8 Сијалична арматура са заштитном 
мрежом у металном кућишту за 
грло Е27 са прозирним стаклом, 
комплет са сијалицом 40W, 230V. 

ком 1  

2.9 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач, сличан типу PRG4480, 
кат. број BS017310+BD900005 
"Schrack" 

-            за назначени напон 220V 
AC 

-            назначене струје 10A 
-            C карактеристике 
-            са једним мирним 

сигналним контактом  

ком 5  

2.10 Двополни заштитни аутоматски 
прекидач, сличан типу PRG4470, 
"Schrack" 

-            прекидна моћ 10 kA 
-            за назначени напон 110V 

DC 
-            назначене струје 10A 
-            C карактеристике 
-            са једним мирним 

сигналним контактом  

ком 4  

2.11 Двополни заштитни аутоматски 
прекидач, сличан типу PRG4470, 
"Schrack" 

-            прекидна моћ 10 kA 
-            за назначени напон 110V 

DC 
-            назначене струје 16A 
-            C карактеристике 
-            са једним мирним 

сигналним контактом  

ком 3  
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  Кодни број   15022   
  Опрема   Орман у пољу   

Р.бр. Опис Јед. захтевано Понуђено/гарантовано 

2.12 Струјне редне стезаљке за 
проводнике до 10mm², сличне типу 
UGSK/S "PHOENIX" 

ком 20  

2.13 Редне стезаљке за проводнике до 
6mm², сличне типу UK6N 
"PHOENIX" 

ком 210  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА      

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 

  Кодни број   15023   
  Опрема   РОНТ   

Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 
1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 РОНТ се састоји: 

2.1 Разводни орман за смештај 
елемената за заштиту напонских 
кола, постављен на средњем 
носачу напонских трансформатора, 
за спољњу монтажу димензија 
400x600x300mm. 

ком 1  

2.2 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач 
-    за назначени напон 220V AC 
-    назначене струје 6A 
-    B карактеристике 
са једним преклопним сигналним 
контактом 

ком 1  

2.3 Трополни заштитни аутоматски 
прекидач за заштиту напонских 
кола дистантне заштите,  

ком 2  
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  Кодни број   15023   
  Опрема   РОНТ   

Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 
-    за назначени напон 220V AC 
-    назначене струје 1,6A 
-    са два преклопна сигнална 
контакта (S2C-H6R i S2C-H6R(2)) 

2.4 Термостат ком 1  

2.5 Грејач за 220V AC, 50W ком 1  

2.6 Монофазна „шуко” утикачка кутија 
за надградњу за влажне просторије 
у металном кућишту, назначеног 
напонa 220V, 50Hz, назначене 
струје 16A 

ком 1  

2.7 Прекидач за укључење и 
искључење електричних кругова 
расвете, једнополни за влажне 
просторије за надградњу, 
назначеног напона 220В, 50Хз, 
назначене струје 10А. 

ком 1  

2.8 Сијалична арматура са заштитном 
мрежом у металном кућишту за 
грло Е27 са прозирним стаклом, 
комплет са сијалицом 40W, 230V. 

ком 1  

2.9 Редне стезаљке за проводнике до 
10mm²,  ком 16  

2.10 Редне стезаљке за проводнике до 
10mm²,  ком 10  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15024   

  Опрема   
Орман управљања и 

заштите ДВ поља 110 kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 
1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  
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  Кодни број   15024   

  Опрема   
Орман управљања и 

заштите ДВ поља 110 kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 Орман у пољу се састоји: 

2.1 Слободностојећи орман за 
унутрашњу монтажу, направљен од 
два пута декапираног лима, заштите 
IP52, са стакленим вратима са 
предње стране и обртним рамом, са 
могућношћу приступа опреми са 
предње и задње стране, са улазом 
каблова са доње стране ормана, 
димензија: 800x800x2200mm (ширина 
x дубина x висина), сличан типу 
"Евротехна". 

ком 1  

2.2 Нумеричка заштитна и управљачка 
јединица поља, са LCD дисплејем за 
приказ шеме поља, текста и приказом 
мерних величина и подешења, 
операторским панелом за 
командовање расклопним апаратима, 
по опису из техничке спецификације  

ком 1  

2.3 Нумерички дистантни реле за 
заштиту далеководног поља, са LCD 
дисплејем за приказ текста и 
подешења, по опису из техничке 
спецификације  

ком 1  

2.4 Испитна утичница за испитивање 
заштите, по опису из техничке 
спецификације 

ком 2  

2.5 Двополни аутоматски прекидач, 
сличан типу  PL7-C20/2-DC, "Moeller" 

-      прекидна моћ 10kA 
        In=20A 
        Un=110V DC 
-      са 1NO+1NC 

помоћниm контактом 

ком 1  

2.6 Двополни аутоматски прекидач, 
сличан типу  PL7-C16/2-DC, "Moeller" 

-     прекидна моћ 10kA 
        In=16A 
        Un=110V DC 
-      са 1NO+1NC 

помоћним контактом 

ком 2  

2.7 Двополни аутоматски прекидач, 
сличан типу  PL7-C6/2-DC, "Moeller" 

-      прекидна моћ 10kA 
        In=6A 
        Un=110V DC 
-      са 1NO+1NC 

помоћниm контактом 

ком 7  

2.8 Релеј за контролу искључног круга, 
сличан типу  FR-02 "IED" 

- Un=110V DC 
ком 6  

2.9 Показивач положаја прекидача 
димензија 25x25mm, сличан типу  
"Gossen" 
             - Un=110V DC 

ком 1  

2.10 Показивач положаја растављача 
димензија 25x25mm diam, сличан 
типу  "Gossen" 
             - Un=110V DC 

ком 3  

2.11 Помоћни релеj са подножјем, сличан ком 22  
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  Кодни број   15024   

  Опрема   
Орман управљања и 

заштите ДВ поља 110 kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

типу  PGR 3170 "Schrack" 
        Un=110V DC 
-      са три преклопна 

контакта 

2.12 Помоћни релеj са подножјем, сличан 
типу  "Schrack" 

        Un=110V DC 
-      са четири преклопна 

контакта 

ком 1  

2.13 Помоћни релеj са подножјем, сличан 
типу  PGR 3170 "Schrack" 

        Un=60V AC 
-      са три преклопна 

контакта 

ком 4  

2.14 Амперметар за прикључак на струјни 
трансформатор 600/1А, скале 90°, 
сличан типу  "Gossen" 

ком 1  

2.15 Волтметар за прикључак на напонски 
трансформатор 110/0,1kV, кл. 1,5, 
сличан типу  "Искра" 

ком 1  

2.16 Волтметарска преклопка за мерење 3 
фазна и 3 међуфазна напона, 
панелна, слична типу  "Moeller" 

ком 1  

2.17 Тастер са типком црвене боје, сличан 
типу  "Moeller" 

-        два мирна контакта 
-        два радна контакта 

ком 1  

2.18 Тастер са типком зелене боје, сличан 
типу  "Moeller" 

-        два мирна контакта 
-        два радна контакта 

ком 1  

2.19 Тастер са типком беле боје, сличан 
типу  "Moeller" 

-        два мирна контакта 
-        два радна контакта 

ком 3  

2.20  Термостат, 0..+60°C,  ком 1  

2.21 Преклопка ЛОК.-ДАЉ, двоположајна, 
трополна, панелна, слична типу 
"Moeller" 

        In=10A 

ком 1  

2.22 Монофазна утичница, слична типу 
"Moeller 

        In=16A 
        Un=230V  
-       номинална 

фреквенција 50Hz 

ком 1  

2.23 Неонка за осветљење ормана са 
прекидачем на себи, слична типу  
"Schrack" 

        Pn=6W 
        Un=110-230V AC 

ком 1  

2.24 Грејач, сличан типу  "Schrack" 
        Pn=150W 
        Un=230V AC 

ком 1  

2.25 Једнополни аутоматски прекидач, 
сличан типу PL7-C6/1, "Moeller" 

        In=6A 
        Un=240V AC 

ком 
1  

2.26 Струјне редне стезаљке за 
проводнике до 10mm², сличне типу 
UGSK/S "PHOENIX" 

ком 
15  

2.27 Редне стезаљке за проводнике до 
10mm², сличне типу URTK-6 
"PHOENIX" 

ком 
18  
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  Кодни број   15024   

  Опрема   
Орман управљања и 

заштите ДВ поља 110 kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

2.28 Редне стезаљке за проводнике до 
10mm², сличне типу UT 6 "PHOENIX" 

ком 230  

2.29 Ситни монтажни материјал  Пауш.  

2.30 Монтажа, испитивање и 
параметрирање уређаја 

 Пауш.  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. 
Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

  укључени у понуду 
  

3.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15025   

  Опрема   

Орман управљања и 
заштите ТР  поља 110 

kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 Орман у пољу се састоји: 

2.1 Слободностојећи орман за 
унутрашњу монтажу, направљен од 
два пута декапираног лима, заштите 
IP52, са стакленим вратима са 
предње стране и обртним рамом, са 
могућношћу приступа опреми са 
предње и задње стране, са улазом 
каблова са доње стране ормана, 
димензија: 800x800x2200mm (ширина 
x дубина x висина), сличан типу  
"Евротехна". 

ком 1  

2.2 Нумеричка заштитна и управљачка 
јединица поља, са LCD дисплејем , 
по опису из техничке спецификације 

ком 1  
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  Кодни број   15025   

  Опрема   

Орман управљања и 
заштите ТР  поља 110 

kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

2.3 Микропроцесорски уређај за 
аутоматску регулацију напона са LCD 
дисплејем  по опису из техничке 
спецификације 

ком 1  

2.4 Нумерички  реле за заштиту, са LCD 
дисплејем по опису из техничке 
спецификације  

ком 1  

2.5 Аутономни прекострујни релеј са 
кондензаторским уређајем, са 
прекострујном и земљоспојном 
заштитом и уграђеним релеом за 
контролу искључног круга,  сличан 
типу DRZ-01, "IED". 

        In=1A  
-        називна 

фреквенција 50Hz 

ком 1  

2.6 Испитна утичница за испитивање 
заштите у погону, по опису из 
техничке спецификације. 

ком 1  

2.7 Испитна утичница за испитивање 
заштите у погону, по опису из 
техничке спецификације 

ком 
 

 

2.8 Испитна утичница за испитивање 
заштите у погону, по опису из 
техничке спецификације 

ком 2  

2.9 Двополни аутоматски прекидач, 
сличан типу  PL7-C6/2-DC, "Moeller" 

-        прекидна моћ 10kA 
-        In=6A 
-        Un=110V DC 
-        са 1NO+1NC 

помоћниm контактом 

ком 12  

2.10 Двополни аутоматски прекидач, 
сличан типу  PL7-C0,5/2-DC, "Moeller" 

-        прекидна моћ 10kA 
-        In=0,5A 
-        Un=240V DC 
-        са 1NO+1NC 

помоћниm контактом 

ком 4  

2.11 Једнополни аутоматски прекидач, 
сличан типу  PL7-C6/1, "Moeller" 

-        In=6A 
-        Un=240V AC 

ком 1  

2.12 Релеј за контролу искључног круга, 
сличан типу  "IED" 

- Un=110V DC 
ком 1  

2.13 Показивач положаја прекидача 
димензија 25x25mm, сличан типу  
"Gossen" 
             - Un=110V DC 

ком 1  

2.14 Показивач положаја растављача 
димензија 25x25mm diam, сличан 
типу  "Gossen" 
             - Un=110V DC 

ком 2  

2.15 Помоћни релеj са подножјем, сличан 
типу  PGR 3170 "Schrack" 

-        Un=110V DC 
-        са три преклопна 

контакта 

ком 32  

2.16 Помоћни релеj са подножјем, сличан 
типу  PGR 3170 "Schrack" 

-        Un=60V AC 
-        са три преклопна 

контакта 

ком 1  
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  Кодни број   15025   

  Опрема   

Орман управљања и 
заштите ТР  поља 110 

kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

2.17 Мерни претварач 0-300W, сличан 
типу  "Искра" 

-        In=0-20mA 
-        Un=110V DC 

ком 1  

2.18 Амперметар за прикључак на струјни 
трансформатор 200/1А, скале 90°, 
сличан типу  "Gossen" 

ком 1  

2.19 Волтметар за прикључак на напонски 
трансформатор 110/0,1kV, кл. 1,5, 
сличан типу  "Искра" 

ком 1  

2.19 Волтметарска преклопка за мерење 3 
фазна и 3 међуфазна напона, 
панелна, слична типу  "Moeller" 

ком 1  

2.20 Тастер са типком црвене боје, сличан 
типу  "Moeller" 

-        два мирна контакта 
-        два радна контакта 

ком 1  

2.21 Тастер са типком зелене боје, сличан 
типу  "Moeller" 

-        два мирна контакта 
-        два радна контакта 

ком 1  

2.22 Тастер са типком беле боје, сличан 
типу "Moeller" 

-        два мирна контакта 
-        два радна контакта 

ком 2  

2.23  Термостат, 0..+60°C,  ком 1  

2.24 Преклопка ЛОК.-ДАЉ., двоположајна, 
трополна, панелна, слична типу  
"Moeller" 

-        In=10A 

ком 1  

2.25 Монофазна утичница, слична типу  
"Moeller 

-        In=16A 
-        Un=230V  
-        номинална 

фреквенција 50Hz 

ком 1  

2.26 Неонка за осветљење ормана са 
прекидачем на себи, слична типу 
"Schrack" 

-        Pn=6W 
-        Un=110-230V AC 

ком 1  

2.27 Грејач, сличан типу  "Schrack" 
-        Pn=150W 
-        Un=230V AC 

ком 1  

2.28 Струјне редне стезаљке за 
проводнике до 10mm², сличне типу 
UGSK/S "Phoenix" 

ком 32  

2.29 Редне стезаљке за проводнике до 
10mm², сличне типу URTK-6 "Phoenix" ком 17  

2.30 Редне стезаљке за проводнике до 
10mm², са помоћним прибором, 
сличне типу UT 6 "Phoenix" 

ком 250  

2.31 Ситни монтажни материјал  Пауш.  

2.32 Монтажа, испитивање и 
параметрирање уређаја 

 Пауш.  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим   укључени у понуду   



 318 од 425 
 

  Кодни број   15025   

  Опрема   

Орман управљања и 
заштите ТР  поља 110 

kV   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

релевантним димензијама, изглед 
прикључка на темеље,  

3.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       

4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   
 
 

  Кодни број   15026   

  Опрема   
Орман станичног 

рачунара   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ  

1.1. Произвођач  Уписати  

1.2. Тип  Уписати  

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  

1.5. Стандард  IEC 60947  

1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  
2 Орман у пољу се састоји: 

2.1 Слободностојећи орман за 
унутрашњу монтажу, направљен од 
два пута декапираног лима, 
заштите IP52, са стакленим 
вратима са предње стране и 
обртним рамом, са могућношћу 
приступа опреми са предње и 
задње стране, са улазом каблова са 
доње стране ормана, димензија: 
800x800x2200mm (ширина x дубина 
x висина), сличан типу KB-W0-
44U/80/80 "Евротехна". 

ком 1  

2.2 Станични рачунар 
-      систем: оптимални hardware -a 
-      SSD storage: 120GB; 

ком 1  

2.3 Инжењерска станица 
-       систем: optimalnog hardware-a  
-      SSD storage: min 60GB; 
 

ком 1  

2.4 Централни  switch, сличан типу 
"Ruggedcom 2100". 
       4 x 100FX – Multimode, 1300nm, 
MTRJ; 
       4 x 10/100T x RJ45 ; 
       2 x 10/100/1000T x RJ45; 
    88-300Vdc или 85-264V AC; 

ком 1  

2.5 GPS сат ком 1  
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  Кодни број   15026   

  Опрема   
Орман станичног 

рачунара   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

2.6 21” LCD monitor ком 1  

2.7 APC UPS besprekidno напајање ком 1  

2.8 Двополни аутоматски прекидач, 
сличан типу  "Moeller" 

-       прекидна моћ 
10kA 

        In=6A 
        Un=110V DC 
-       са 1NO+1NC 

сигналним контактом 

ком 3  

2.9 Термостат, 0..+60°C. ком 1  

2.10 Монофазна утичница, слична типу 
"Moeller 

        In=16A 
        Un=230V  
     номинална 

фреквенција 50Hz 

ком 1  

2.11 Неонка за осветљење ормана са 
прекидачем на себи, слична типу  
"Schrack" 

-        Pn=6W 
-        Un=110-230V AC 

ком 1  

2.12 Грејач, сличан типу  "Schrack" 
-        Pn=150W 
-        Un=230V AC 

ком 1  

2.13 Ситни монтажни материјал  Пауш.  

2.14 Монтажа, испитивање и 
параметрирање уређаја  Пауш.  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама   укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15027   

  Опрема   
Орман за обрачунско 

мерење   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

1 ОПШТЕ      
1.1. Произвођач  Уписати  
1.2. Тип  Уписати  
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  Кодни број   15027   

  Опрема   
Орман за обрачунско 

мерење   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

1.3. Модел   Уписати  

1.4. Земља порекла  Уписати  
1.5. Стандард  IEC 60947  
1.6. Потврда о контроли квалитета  ISO 9001  

2 Орман у пољу се састоји: 

2.1 Слободностојећи орман за 
унутрашњу монтажу, направљен од 
два пута декапираног лима, 
заштите IP52, са стакленим 
вратима са предње стране и 
обртним рамом, са могућношћу 
приступа опреми са предње и 
задње стране, са улазом каблова са 
доње стране ормана, димензија: 
600x250x2200mm (ширина x дубина 
x висина). 

ком 1  

2.2 Мерна прикључна кутија МПК: 
-          24 редне 

стезаљке 
-          за прикључак 

проводника до 16mm² 

ком 2  

2.3 Вишефункцијско трофазно бројило 
у FULL верзији, слично типу SL7000 
"ACTARIS" 

- за прикључак на струјни 
трансформатор  

       2x100/1/1/1/1 
- за прикључак на напонски 

трансформатор   
      110/√3:0.1/√3:0.1/√3 
-  кл. 0.2  
- са DLMS/COSEM протоколом 
- са комуникационим портом 

РС232 и РС485 
- за надградњу 

ком 2  

2.4 Модем ком 1  

2.5 Meђутрансформатор 220/100V, 
200VA ком 1  

2.6 Помоћни реле сличан типу PGR 
3170  “SCHRACK”,  

-          110V , 50 Hz 
-          са три 

преклопна контакта 
-          комплет са 

подножјем 

ком 2  

2.7 Умноживач импулса сличан типу 
“Михаило Пупин-Аутоматика”,  

-          Wh/imp 
-          са три контакта 
-          комплет са 

подножјем 

ком 1  

2.8 Умноживач импулса сличан типу 
“Михаило Пупин-Аутоматика”,  

-          VArh/imp 
-          са три контакта 
-          комплет са 

подножјем 

ком 1  

2.9 Реле за синхронизацију тачног 
времена слично типу “Михаило 
Пупин-Аутоматика”,  

ком 1  
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  Кодни број   15027   

  Опрема   
Орман за обрачунско 

мерење   
Р.бр. Опис Јед. Тип и произвођач Понуђено/гарантовано 

  -     са три контакта 
                   -     комплет са 
подножјем 

2.10 Осигурачко подножје за надградњу, 
номиналне струје 25А, номиналног 
напона 500V, комплет са 
калибарским прстеном, капом 
навоја Е27 и са топљивим уметком 
карактеристике gF за 6А, слично 
типу UZ25/6А "IEP". 

ком 2  

2.11 Осигурачко подножје за надградњу, 
номиналне струје 25А, номиналног 
напона 500V, комплет са 
калибарским прстеном, капом 
навоја Е27 и са топљивим уметком 
карактеристике gF за 2А, слично 
типу UZ25/2А "IEP". 

ком 1  

2.12 Монофазна утичница, слична типу 
"Moeller 

        In=16A 
        Un=230V  
-        номинална 

фреквенција 50Hz 

ком 1  

2.13 Неонка за осветљење ормана са 
прекидачем на себи, слична типу 
"Schrack" 

        Pn=6W 
        Un=110-230V AC 

ком 1  

2.14 Грејач, сличан типу  "Schrack" 
        Pn=150W 
        Un=230V AC 

ком 1  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА      

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама   укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и сертификата    укључени у понуду   

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  и 
одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15301   

  Опрема   
Трансформаторска 
ћелија - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
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  Кодни број   15301   

  Опрема   
Трансформаторска 
ћелија - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-200, IEC 60265-1 
 

IEC 62271-100. IEC 60529 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   
1.7. Услови рада   у складу са IEC60694 Normal  

1.8. Максимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C ≤+40 

 

1.9. Минимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C -5 

 

1.10. Конструкција   

Слободно стојећа " metal - 
clad " ћелија са извлачивим 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу 

 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ     

2.1. 

Трансформаторска ћелија 35kV: 
Слободно стојећа " metal - clad " 
ћелија са извлачивим вакумским 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу, комплетно опремљена 
са свим неопходним деловима за 
спајање, монтажу, осветљење и 
грејање, са микропроцесорском 
заштитом.     

 димензије: širina x visina x dubina mm x mm x 
mm уписати   

 Свака ћелија опремљена је 
следећим апаратима:     

2.2. 
трополни вакуумски 
извлачиви прекидач за 
унутрашњу монтажу      

2.2.1. Произвођач   уписати    
2.2.2. Тип /модел   уписати   
2.2.3. назначеног напона kV 36  
2.2.4. назначене струје A ≥1600  

2.2.5. назначена моћ прекидања струје 
кратког споја kA/1sec ≥25  

2.2.6. 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA 63  

 Називни напон електромотора  V. D. C 110  

 Напон исклопног и уклопног 
окидача  V. D. C 110  

 Број калемова за укључење  1  
 Број калемова за искључење  1  

2.3. 
струјни мерни 
трансформатори са три 
језгра      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 36  
 Називни преносни однос      
 - I jезгро A/A 2x600/5  
 - II jезгро A/A 2x600/5  
 - III jезгро A/A 2x600/5  
 Класа тачности      
 - I jезгро   0,5  
 - II jезгро   5P10  
 - III jезгро   5P10  
 Фактор сигурности      
 - I jезгро   Fs=10  
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  Кодни број   15301   

  Опрема   
Трансформаторска 
ћелија - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
 Називна снага      
 - I jезгро VA 15  
 - II jезгро VA 15  
 - III jезгро VA 30  

2.4. 
Напонски мерни 
трансформатори једнополно 
изолован са два језгра      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 36  
 Називни преносни однос kV 35/√3/0,1/√3/0,1/3  
 Класа тачности      
 - I jезгро   1  
 - II jезгро   1/3P  
 Називна снага      
 - I jезгро VA 25  
 - II jезгро VA 90  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА     

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  
и одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 

  Кодни број   15302   
  Опрема   Изводна ћелија - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
1 ОПШТЕ       

1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-200, IEC 60265-1 
 

IEC 62271-100. IEC 60529 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   
1.7. Услови рада   у складу са IEC60694 Normal  

1.8. Максимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C ≤+40 

 

1.9. Минимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C -5 

 

1.10. Конструкција   Слободно стојећа " metal - 
clad " ћелија са извлачивим 
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  Кодни број   15302   
  Опрема   Изводна ћелија - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ     

2.1. 

Изводна ћелија 35kV: Слободно 
стојећа " metal - clad " ћелија са 
извлачивим вакумским 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу, комплетно опремљена 
са свим неопходним деловима за 
спајање, монтажу, осветљење и 
грејање, са микропроцесорском 
заштитом..   

 

 димензије:širina x visins x dubina mm x mm x 
mm уписати   

 Свака ћелија опремљена је 
следећим апаратима:     

2.2. 
трополни вакуумски 
извлачиви прекидач за 
унутрашњу монтажу     

 

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона kV 36  
 назначене струје A ≥1250  

 назначена моћ прекидања струје 
кратког споја kA/3sec ≥25  

 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA 63 

 

 Називни напон електромотора  V. D. C 110  

 Напон исклопног и уклопног 
окидача  V. D. C 110  

 Број калемова за укључење  1  
 Број калемова за искључење  1  

2.3. 
струјни мерни 
трансформатори са два 
језгра   

 

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 36  
 Називни преносни однос      
 - I jезгро A/A 2x150/5  
 - II jезгро A/A 2x150/5  
 Класа тачности      
 - I jезгро   0,5  
 - II jезгро   5P10  
 Фактор сигурности      
 - I jезгро   Fs=10  
 Називна снага      
 - I jезгро VA 15  
 - II jезгро VA 15  

2.4. 
Земљоспојник са сигналним 
контактима    

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 36  

 назначена моћ прекидања струје 
кратког споја  kA ≥25  

 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA 63 

 

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА     

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  



 325 од 425 
 

  Кодни број   15302   
  Опрема   Изводна ћелија - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  
и одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 

  Кодни број   15303   

  Опрема   
Спојна ћелија са 
додатком - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-200, IEC 60265-1 
 

IEC 62271-100. IEC 60529 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   
1.7. Услови рада   у складу са IEC60694 Normal  

1.8. Максимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C ≤+40 

 

1.9. Минимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C -5 

 

1.10. Конструкција   

Слободно стојећа " metal - 
clad " ћелија са извлачивим 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу 

 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ     

2.1. 

Спојна ћелија 35kV: Слободно 
стојећа " metal - clad " ћелија са 
извлачивим вакумским 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу, комплетно опремљена 
са свим неопходним деловима за 
спајање, монтажу, осветљење и 
грејање, са микропроцесорском 
заштитом.   

 

 димензије: širina x visina x dubina mm x mm x 
mm уписати   

 Свака ћелија опремљена је 
следећим апаратима:     

2.2. 
трополни вакуумски 
извлачиви прекидач за 
унутрашњу монтажу     

 

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
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  Кодни број   15303   

  Опрема   
Спојна ћелија са 
додатком - 35 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
 назначеног напона kV 36  
 назначене струје A ≥1600  

 назначена моћ прекидања струје 
кратког споја kA/1sec ≥25  

 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA 63 

 

 Називни напон електромотора  V. D. C 110  

 Напон исклопног и уклопног 
окидача  V. D. C 110  

 Број калемова за укључење  1  
 Број калемова за искључење  1  

2.3. 
струјни мерни 
трансформатори са два 
језгра   

 

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 36  
 Називни преносни однос      
 - I jезгро A/A 2x600/5  
 - II jезгро A/A 2x600/5  
 Класа тачности      
 - I jезгро   0,5  
 - II jезгро   5P10  
 Фактор сигурности      
 - I jезгро   Fs=10  
 Називна снага      
 - I jезгро VA 15  
 - II jезгро VA 15  

2.4. 

Додатак спојне ћелије 35kV: 
Металом оклопљена ћелија 
комплетно опремљена са свим 
неопходним деловима за спајање 
и монтажу.   

 

 димензије: mx    m x    
m уписати   

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА    

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  
и одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   
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  Кодни број   15101   

  Опрема   
Трансформаторска 
ћелија - 10 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
1 ОПШТЕ       

1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-200, IEC 60265-1 
 

IEC 62271-100. IEC 60529 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   
1.7. Услови рада   у складу са IEC60694 Normal  

1.8. Максимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C ≤+40 

 

1.9. Минимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C -5 

 

1.10. Конструкција   

Слободно стојећа " metal - 
clad " ћелија са извлачивим 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу 

 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ     

2.1. 

Трансформаторска ћелија 10kV: 
Слободно стојећа " metal - clad " 
ћелија са извлачивим вакумским 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу, комплетно опремљена 
са свим неопходним деловима за 
спајање, монтажу, осветљење и 
грејање, са микропроцесорском 
заштитом.    

 димензије:širina x visina x dubina mm x m m 
x m m уписати   

 Свака ћелија опремљена је 
следећим апаратима:     

2.2. 
трополни вакуумски 
извлачиви прекидач за 
унутрашњу монтажу      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона kV 12  
 назначене струје A ≥1600  

 назначена моћ прекидања струје 
кратког споја kA/1sec ≥20  

 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA   

 Називни напон електромотора  V. D. C 110  

 Напон исклопног и уклопног 
окидача  V. D. C 110  

 Број калемова за укључење  1  
 Број калемова за искључење  1  

2.3. 
струјни мерни 
трансформатори са три 
језгра      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 12  
 Називни преносни однос      
 - I jезгро A/A 2x1000/5  
 - II jезгро A/A 2x1000/5  
 - III jезгро A/A 2x1000/5  
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  Кодни број   15101   

  Опрема   
Трансформаторска 
ћелија - 10 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
 Класа тачности      
 - I jезгро   0,5  
 - II jезгро   5P10  
 - III jезгро   5P10  
 Фактор сигурности      
 - I jезгро   Fs=10  
 Називна снага      
 - I jезгро VA 15  
 - II jезгро VA 30  
 - III jезгро VA 30  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА    

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  
и одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 

  Кодни број   15102   
  Опрема   Изводна ћелија - 10 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 

1 ОПШТЕ       
1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-200, IEC 60265-1 
 

IEC 62271-100. IEC 60529 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   
1.7. Услови рада   у складу са IEC60694 Normal  

1.8. Максимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C ≤+40 

 

1.9. Минимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C -5 

 

1.10. Конструкција   

Слободно стојећа " metal - 
clad " ћелија са извлачивим 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу 

 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ     
2.1. Изводна ћелија 10kV: Слободно    
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  Кодни број   15102   
  Опрема   Изводна ћелија - 10 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
стојећа " metal - clad " ћелија са 
извлачивим вакумским 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу, комплетно опремљена 
са свим неопходним деловима за 
спајање, монтажу, осветљење и 
грејање, са микропроцесорском 
заштитом.. 

 димензије:širina x visins x dubina mm x  mm 
x m m уписати   

 Свака ћелија опремљена је 
следећим апаратима:     

2.2. 
трополни вакуумски 
извлачиви прекидач за 
унутрашњу монтажу      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона kV 12  
 назначене струје A ≥800  

 назначена моћ прекидања струје 
кратког споја kA/1sec ≥20  

 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA   

 Називни напон електромотора  V. D. C 110  

 Напон исклопног и уклопног 
окидача  V. D. C 110  

 Број калемова за укључење  1  
 Број калемова за искључење  1  

2.3. 
струјни мерни 
трансформатори са два 
језгра    

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 12  
 Називни преносни однос      
 - I jезгро A/A 2x150/5  
 - II jезгро A/A 2x150/5  
 Класа тачности      
 - I jезгро   0,5  
 - II jезгро   5P10  
 Фактор сигурности      
 - I jезгро   Fs=10  
 Називна снага      
 - I jезгро VA 15  
 - II jезгро VA 15  

2.4. 
обухватни струјни мерни 
трансформатори за 
унутрашњу монтажу    

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 12  
 Називни преносни однос  A/A  60/1  
 Класа тачности  5P10  
 Називна снага VA ≤ 15  

2.5. 

ножеви за 
уземљење:трополни брзи, 
ручни погон, назначеног 
напона: kV 12  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА    

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  



 330 од 425 
 

  Кодни број   15102   
  Опрема   Изводна ћелија - 10 kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  
и одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
 

  Кодни број   15103   

  Опрема   
Мерна ћелија и КТ - 10 

kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
1 ОПШТЕ       

1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-200, IEC 60265-1 
 

IEC 62271-100. IEC 60529 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   
1.7. Услови рада   у складу са IEC60694 Normal  

1.8. Максимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C ≤+40 

 

1.9. Минимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C -5 

 

1.10. Конструкција   

Слободно стојећа " metal - 
clad " ћелија  за унутрашњу 
монтажу (осим КТ – 
трансформаторска ћелија) 

 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ     

2.1. 

Мерна ћелија 10kV и КТ: 
Слободно стојећа " metal - clad " 
ћелија за унутрашњу монтажу 
(осим КТ – трансформаторска 
ћелија), комплетно опремљена са 
свим неопходним деловима за 
спајање, монтажу, осветљење и 
грејање, са микропроцесорском 
заштитом..    

 Димензије - мерна: mm x   mm 
x   mm уписати   

 Димензије  - КТ: mm x   mm 
x   mm уписати   

 Димензије – КТ – 
трансформаторска ћелија: 

mm x   mm 
x   mm уписати   

 Ћелије су опремљене следећим 
апаратима:     
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  Кодни број   15103   

  Опрема   
Мерна ћелија и КТ - 10 

kV   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 

2.2. 
трополни растављач са 
осигурачким подножјем      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона kV 12  
 назначене струје A ≥800  

 назначена моћ прекидања струје 
кратког споја kA/1sec ≥20  

 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA   

 осигурач A 6  

2.3. 
Напонски мерни 
трансформатори са два 
језгра      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 12  
 Називни преносни однос kV 10/√3/0,1/√3/0,1/3  
 Класа тачности      
 - I jезгро   0,5  
 - II jезгро   1/3P  
 Називна снага      
 - I jезгро VA ≤ 20  
 - II jезгро VA ≤ 25  

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА    

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  
и одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
  Кодни број   15104   

  Опрема   
Спојна ћелија - 10 kV 
са додатком спојне   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
1 ОПШТЕ       

1.1. Произвођач   уписати    
1.2. Тип   уписати    
1.3. Назив модела   уписати    
1.4. Земља порекла   уписати    

1.5. Стандард  

IEC 62271-200, IEC 60265-1 
 

IEC 62271-100. IEC 60529 
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  Кодни број   15104   

  Опрема   
Спојна ћелија - 10 kV 
са додатком спојне   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
IEC 60694. IEC 60044-1, 

IEC 61850 
1.6. Контрола квалитета   ISO 9001   
1.7. Услови рада   у складу са IEC60694 Normal  

1.8. Максимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C ≤+40 

 

1.9. Минимална температура ваздуха 
у окружењу ˚C -5 

 

1.10. Конструкција   

Слободно стојеће " metal - 
clad " ћелија са извлачивим 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу 

 

2 КАРАКТЕРИСТИКЕ     

2.1. 

Спојна ћелија 10kV: Слободно 
стојећа " metal - clad " ћелија са 
извлачивим вакумским 
прекидачем за унутрашњу 
монтажу, комплетно опремљена 
са свим неопходним деловима за 
спајање, монтажу, осветљење и 
грејање, са микропроцесорском 
заштитом..    

 димензије: mx    m x    
m уписати   

 Свака ћелија опремљена је 
следећим апаратима:     

2.2. 
трополни вакуумски 
извлачиви прекидач за 
унутрашњу монтажу      

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона kV 12  
 назначене струје A ≥1600  

 назначена моћ прекидања струје 
кратког споја kA/1sec ≥20  

 
назначена максимална подносива 
струја (струја укључења кратког 
споја) kA   

 Називни напон електромотора  V. D. C 110  

 Напон исклопног и уклопног 
окидача  V. D. C 110  

 Број калемова за укључење  1  
 Број калемова за искључење  1  

2.3. 
струјни мерни 
трансформатори са два 
језгра    

 Произвођач   уписати   
 Тип /модел   уписати   
 назначеног напона  kV 12  
 Називни преносни однос      
 - I jезгро A/A 2x1000/5  
 - II jезгро A/A 2x1000/5  
 Класа тачности      
 - I jезгро   0,5  
 - II jезгро   5P10  
 Фактор сигурности      
 - I jезгро   Fs=10  
 Називна снага      
 - I jезгро VA 15  
 - II jезгро VA 15  

2.4. 

Додатак спојне ћелије 10 kV: 
Металом оклопљена ћелија 
комплетно опремљена са свим 
неопходним деловима за спајање   
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  Кодни број   15104   

  Опрема   
Спојна ћелија - 10 kV 
са додатком спојне   

р.бр. Опис Јед. Захтевано Понуђено/Гарантовано 
и монтажу. 

 димензије: mx    m x    
m уписати   

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА    

3.1. 
Прегледан списак типских 
испитивања. за сваки тип и класу 
специфициране опреме 

  укључени у понуду 
  

3.2. Монтажни цртежи, изглед са свим 
релевантним димензијама    укључени у понуду 

  

3.3. Копије типских атеста и 
сертификата    укључени у понуду 

  

3.4. Описни каталози   укључени у понуду   

3.5. Атест о контроли квалитета   укључени у понуду   

3.6. Упутство за монтажу, испитивање  
и одржавање   укључени у понуду 

  

3.7. Предлог протокола о рутинским 
испитивањима   укључени у понуду 

  

4 ОБУКА       
4.1. Обука у фабрици произвођача човек/дан 6/5   

 
Да понуђена опрема има све наведене (понуђене) карактеристике, тврди и 
оверава: 
 
 

 
                        За понуђача,  
 
                                                                  (м.п.) 

                                                                                            
_________________________ 

                                                                                                                     (потпис) 
 

 
_________________________ 

                  (читко навести име и презиме) 
 
 

            
_________________________                                                                   

                       (навести функцију) 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.1. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 26. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(ЈН бр.17/13) 
 

Овим изричито и неопозиво потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке: -извођење грађевинских радова и опрема за ТС 110/35/10кV Ниш 15-
Дољевац - ЈН бр.17/13, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 

друге сврхе не може користити. 
  

                                                                                                              За понуђача,  
(м.п.)                        

                _______________________ 
                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                              

            (навести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.2. 

 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива 
за подношење понуда - у отвореном поступку - (ЈН бр.17/13), као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку: -извођење грађевинских радова и 
опрема за ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац ( - ЈН бр.17/13), 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
 

У _______________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
 
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе  
понуђача. 
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Образац бр.3. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо приликом састављања 
понуде за предметну јавну набавку, поштовао/али обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке: -извођење 

грађевинских радова и опрема за ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац ( - ЈН бр.17/13), 
док се у друге сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

          (навести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.4. 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права 
интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке (ЈН бр.17/13). 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке: -извођење 

грађевинских радова и опрема за ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац ( - ЈН бр.17/13), 
док се у друге сврхе не може користити. 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (навести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 

 
 

НАПОМЕНА:  
Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач (односи се и на понуђаче 
из групе понуђча) ималац права интелектуалне својине над предметом ове 
јавне набавке. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
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 На основу чл. 61. ст.4. тач:7) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), 
као и на основу чл.2. ст.1. тач: 9), чл.11. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13), прописује се и доноси се: 
 

 
VI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

 Овим Упутством за попуњавање обрасца Структуре цене (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин попуњавања Обрасца Структуре цене (у даљем тексту: 
Структура цене) од стране понуђача. 
 
     1. Образац Структуре цене сачињен је на обрасцу који је саставни део конкурсне 

документације, а који се доставља понуђачу у прилогу конкурсне 
документације. 

     2.  Образац Структуре цене попуњава се на српском језику. 
     3.  Образац Структуре цене попуњава се читко, штампаним словима. 
     4.  Цена се исказује у динарима, бројчано и словима, а у зависности од конкретног 

захтева наручиоца. 
     5. У датом тексту, после речи: „а на основу наше понуде, под бр.________ од 

_________ 2013. године“ – на "празним" линијама уписати деловодни број и 
датум које је понуђач уписао у обрасцу понуде. 

     6. У обрасцу структуре цене на свим предвиђеним позицијама обавезно уписати 
понуђенe ценe у динарима, бројчано.      

     7. У делу Обрасца структуре цене, где стоји: „(Укупнa понуђена цена и 
словима:___________)“  – словима уписати износ из рекапитулације, из реда 
„УКУПНA ПОНУЂЕНА ЦЕНА са  ПДВ-ом“.  

     8.  Образац структуре цене потписати на предвиђеном месту и оверити печатом.  
     9. У случају постојања рачунских грешака, у погледу укупне цене по позицијама, 
меродавна ће бити јединична цена изказана у тој истој позицији. У том случају, 
наручилац ће уз сагласност понуђача извршити исправан обрачун укупне цене у 
конкретној позицији, као и корекцију укупне понуђене цене, а у складу са извршеном 
корекцијом.  

 
Уколико понуђач не попуни Образац структуре цене према овом 

Упутству, целокупна понуда ће се сматрати неисправно сачињеном и као 
таква, биће одбијена као неприхватљива.  

   
Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно 

доставља свим понуђачима, уз осталу документацију. 
 
 
 

----------------------------- 
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Образац структуре понуђене цене 
 

Образац бр.5. 
ЈН бр.17/13 

 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке: -
извођење грађевинских радова и опрема за ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац ( - ЈН 
бр.17/13, а на основу наше понуде, под бр.______________ од ______________ 
2013. године, достављамо Вам 

  
 

СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ   
 

 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

1. ПОСТРОЈЕЊЕ 110 kV 

      1.1 ТЕМЕЉ АПАРАТА И ПОРТАЛА, КАБЛОВСКИ КАНАЛИ И ШАХТОВИ 

          ИНТЕРНЕ СТАЗЕ И УЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

I  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

 1. Обележавање темеља, кабл. канала, 
интерних стаза и портала. 

    

 Обрачун по m² m² 1.520,00   
      
 2. Скидање хумуса, машински, у      
 дебљини од 60 cm са одношењем     
 на депонију у кругу градилишта. 

Обрачун по m³ 
    

 (86,4+53,5+31,5+950,0)x0,60 m³ 912,00   
      
 3. Ручни ископ земље III категорије за 

темеље носача апарата. Ископ 
извести према пројекту и датим 
котама. Бочне стране правилно 
одсећи а дно нивелисати. 

    

 Ископану земљу превести колицима 
на депонију у кругу градилишта. 
Обрачун по m³. 

    

   m³ 100,00   
      
 4. Ручни ископ земље III категорије за 

темељ разводног ормана. Ископ 
извести према пројекту и датим 
котама. Бочне стране правилно 
одсећи а дно нивелисати. 

    

 2 3 4 5 6 

Количина  
Јединична 
цена без  
ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а Ред.        

бр. 

 
Назив добара, радова, услуге  

 

Јед. 
Мере 

Укупно (динара) (динара) 
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 Ископану земљу превести колицима 
на депонију у кругу градилишта. 

    

 Обрачун по m³.     
 1,00x0,40x1,10x4 = m³ 1,80   
      
 5. Машински ископ земље III категорије 

за темељ портала. Ископ извести 
према пројекту и датим котама. Бочне 
стране првилно одсећи а дно 
нивелисати. Ископану земљу 
утоварити и одвести на депонију где 
одреди Инвеститор. 

    

 Обрачун по m³ m³ 105,00   
       
 6. Ручни ископ земље III категорије за 

кабловске канале са шахтовима. 
Ископ извести према пројекту и датим 
котама. Бочне стране правилно 
одсећи а дно нивелисати.                       
Ископану земљу утоварити и одвести 
на депонију у кругу градилишта. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 190,00   
      
7. Ручни ископ земље III категорије за 

постављање PVC-цеви. Ископ према 
пројекту и датим котама. Бочне стране 
правилно одсећи, а дно нивелисати. 
Ископану земљу утоварити и одвести 
на депонију у кругу градилишта. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 50,00   
      
8. Машински ископ земље III категорије 

за сепаратор у широком откопу терена 
са одвозом. Ископану јаму подупрети 
и разупрети одговарајућим талпама 
тако да се обезбеди бебедан рад 
унутар ископа. 

    

 Ископ извести и нивелисати према 
пројекту и датим котама. Ископану 
земљу утоварити и одвести на 
депонију у кругу градилишта. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 110,00   
      
9. Машински ископ земље III категорије 

за упојни бунар. Ископ извести и 
нивелисати према пројекту и датим 
котама. Ископану земљу утоварити и 
одвести на депонију у кругу 
градилишта. Ископану  јаму подупрети 
и разупрети одговарајућим талпама 
тако да се обезбеди безбедан рад 
унутар ископа. 

    

 Обрачун по m³.     
  m³ 18,00   
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10. Машински ископ земље III категорије у 
широком откопу терена за интерне 
стазе и плато за паркинг са одвозом. 
Ископ извести и нивелисати према 
пројекту и датим котама. Ископану 
земљу утоварити и одвести на 
депонију у кругу градилишта. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 650,00   
      
11. Насипање простора поред темеља 

земљом. Земљу насипати у слојевима 
од 20cm квасити водом и набити од 
потребне збијености. За насипање 
користити земљу депоновану 
приликом ископа.  Обрачун по m³. 

    

   m³ 80,00   
      
12. Насипање терена земљом. Земљу 

насипати у слојевима од 10cm квасити 
водом и набити до потребне 
збијености Ме ≥ 20 MPa. За насипање 
користити земљу депоновану 
приликом ископа. Обрачун по m³. 

    

   m³ 357,00   
      
13. Насипање ископа после извођења 

упојног бунара земљом. Земљу 
насипати у слојевима од 20cm и 
набити до збијености Ме ≥ 20 MPa. За 
насипање користити земљу 
депоновану приликом ископа. 

    

 Обрачун по m³ m³ 15,00   
      
14. Насипање земљом из ископа вишак 

ископаног профила након 
постављања PVC - цеви. Земљу 
насипати у слојевима до 20cm и 
набијати (водити рачуна да не дође до 
оштећења цеви). 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 25,00   
      
15. Набавка, транспорт и разастирање 

шљунка у слоју дебљине 30cm, као 
подлога за интерне стазе. Тампонски 
слој шљунка насути у слојевима, 
набити до збијености Ме ≥ 40 MPa и 
фино испланирати са толеранцијом по 
висини  ± 1cm. 

    

 Обрачун по m³ набијеног шљунка     
 997,10x0,30 m³ 390,00   
      
 
 
16. 

Набавка, транспорт и разастирање 
природног песковитог шљунка као 
подлога слоју шљунка. Песковити 
шљунак се разастире од коте носивог 
тла у слојевима од по 30cm. Укупна 
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висина слоја је 30cm Песковити 
шљунак се збија до Ме ≥ 20 Mpa. 
Обрачун по m³  збијеног шљунка 

  m³ 750,00   
      
17. Разастирање хумусне земље из 

ископа на површини предвиђеној за 
травњак са давањем надвишења од 
20% како би после слегања земља 
заузела пројектоване коте. Извршити 
фино планирање, ваљање дрвеним 
ваљком и сетву травне смесе, са 
заливањем до ницања. 

    

 Недостајуће количине довести из 
позајмишта.  

    

 Обрачун по m³. m³ 1.200,00   
 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:  

 

II  БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 1. Израда тампон слоја д=10cm од 
неармираног бетона МБ20 испод 
еколошког сепаратора и свих темеља 
у постројењу. Обрачун по m² 

    

   m² 260,00   
      
 2. Израда армирано бетонских темеља у 

постројењу марке бетона МБ30. 
Темеље армирати по пројекту и 
детаљима. Бетонирање радити преко 
предходно изведеног тампон слоја 
дебљине 10cm. Бетон уградити и 
неговати по прописима. У цену улази 
оплата, а арматура се даје посебно. 
Обрачун по m³, у свему према детаљу. 

    

-темељ растављача, струјних и 
напонс. трафоа (у чашицу темеља 
уградује се окитен цев Ø120 под 
нагибом од 45о) 

    

-сабирнички растављач     
-одводник пренапона     
-темељ прекидача     
-темељ портала (уградити окитен цев 
Ø 90   

    

  према цртежу)     

 

-темељ разводног ормана ...     
     
  m³ 210,00   
      
 3. Заливање чашице темеља портала 

након уградње челичне конструкције 
ситнозрним бетоном. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 15,00   
      
 4. Израда армирано бетонских канала, 

са уградњом профила за регале, и 
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шахтова. Радити бетоном марке МБ30. 
Армирати по пројекту и детаљима. 
Бетонирање радити преко предходно 
разастртог слоја шљунка дебљине 
10cm. Бетон уградити и неговати по 
прописима. Приликом бетонирања 
уградити PVC цев Ø100mm за дренажу 
канала на сваких 2,0m дужине канала. 

 У цену улази оплата и тампон шљунка. 
Арматура се даје посебно. 

    

 Обрачун по m³.     
    m³ 60,00   
      
 5. Израда монтажних армирано 

бетонских поклопних плоча за канале 
и шахтове марке бетона МБ30. Бетон 
уградити и неговати по прописима. 
Горњу површину фино запердашити. У 
цену улази оплата. Свака плоча има 
два "анкера" Ø10 за подизање, а 
армира се са 2xQ-138. Арматура се 
даје посебно.  

    

 Обрачун по m³     
  m³ 18,00   
      
 6. Израда армирано бетонске плоче 

марке МБ30. Плоча се изводи изнад 
PVC-цеви а служи као заштита од 
саобраћајног оптерећења. Армира се 
са 2xQ-138. У цену улази оплата, а 
арматура се даје посебно. 

    

 Обрачун по m³.     
 6,40x1,20x0,10= m³ 0,90   
      
 7. Израда еколошког сепаратора од 

армираног бетона марке МБ30, са 
додатком адитива за 
водонепропусност бетона. У плочи 
оставити отвор за арм.бетонски 
поклопац. Приликом бетонирања 
уградити PVC-цеви Ø300mm. На 
сваких 30cm висине уградити 
пењалице. Израдити оплату и 
армирати. У цену улазе оплата, 
пењалице и помоћна скела. Арматура 
се даје посебно. 

    

 Обрачун по m³. m³ 16,00   
      
 8. Набавка типског армирано-бетонског 

канализационог шахта (за упојни 
бунар) кружног облика и унутрашњег 
пречника 1,00m, дебљине зида 10cm и 
висине 3,25m са кружним металним 
типским поклопцем пречника 60cm. 
У зиду бунара предвидети отвор за 
пролаз PVC-цеви Ø300mm (у свему 
према пројекту и детаљу). 

    

 Обрачун по комаду. ком. 1   
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 9. Израда пешачких прилазних стаза од 

монтажних плоча димензија 
40x40x5cm од неармираног бетона 
МБ30. Плоче поставити у слоју песка 
(5cm), правилно нивелисати и 
сложити. 

    

 Обрачун по m².     
  m² 30,00   
      
10. Израда интерних стаза и платоа за 

паркинг од армираног бетона МБ30 
д=20cm и д=15cm. Стазе армирати 
према пројекту. Бетонирање радити 
преко претходно разастртог слоја 
шљунка. Бетон уградити и неговати по 
прописима. Приликом бетонирања 
извести дилатационе спојнице на 
сваких 2,5m стазе. У цену улази 
оплата, а арматура се даје посебно. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 270,00   
      
 УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:  

 

III АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

 1. Набавка и постављање арматуре 
GA (240/360) и RA (400/500). 
Арматуру очиситити, исећи, савити и 
уградити према пројекту и 
детаљима. 

    

 Обрачун по kg. kg 7.000,00   
      
 2. Набавка и постављање мрежасте 

арматуре MA (500/560). Арматуру 
очистити, исећи, савити и уградити 
према пројекту и детаљима. 

    

 Обрачун по kg. kg 10.000,00   
      
 УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:  

 

IV   БРАВАРСКИ  РАДОВИ 

 1. Набавка, израда и уградња угаоних 
профила по ободу чашице темеља 
носача апарата. Профили су 45 x 45 
x 5 mm. Угаонике код бетонирања 
уградити са анкерима. 

    

 Обрачун по m m 240,00   
      
 2. Набавка, израда и уградња 

подложних плоча на темељима, за 
ношење носача – челичних 
профила. Подложне плоче су 
150x150x5mm и анкеришу се код 
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бетонирања. Оријентационо се 
предвиђа 20 комада. 

 Обрачун по ком. ком. 20   
      
 3. Набавка нарезивање и уградња 

анкера код темеља апарата, анкери 
су Ø25, и Ø32 (у свему према 
прорачуну). 

    

 Обрачун по ком.     
 Ø25     ком. 200   
 Ø32     ком. 60   
      
 4. Набавка и постављање матица са 

“Федер” подлошкама, матице и 
подлошке за M25. 

    

 Обрачун по ком. комплет. ком. 260   
 5. Израда и уградња конзолних држача 

каблова на сваких 50cm. Држачи су 
од профила “L” 30x30x3, дужине 
30cm. У каналима постројења 110kV 
уграђују се по две конзоле по 
висини. 

    

 Обрачун по ком. ком. 700   
      
 6. Израда и уградња у току 

бетонирања зидова канала, 
подложних плоча (трака) 
300x40x5mm. Плоче анкерисати са 
бетонским гвожђем Ø 6 lg - 20cm. 

    

 Обрачун по ком.     
 300 x 40 x 5 ком. 350   
      
 УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:     

 

V  РАЗНИ РАДОВИ 

 1. Набавка и уградња PVC-цеви 
Ø110mm дужине 20cm за дренажу 
канала на сваких 2,0m дужине дна 
канала и сваког шахта (у свему 
према цртежу и детаљу). 

    

 Обрачун по ком. ком. 90   
      
 2. Набавка и монтажа заштитних PVC-

цеви Ø110 у постројењу 110kV, 
постављених на слоју песка, уз 
предходно нивелисан ров. После 
извршене монтаже (у свему по 
детаљима у пројекту) извршити 
пажљиво затрпавање земљом из 
ископа. 

    

 Обрачун по m.     
 Ø 110 m 200,00   
      
 3. Антикорозивна заштита браварских 

позиција 2 x основном и 2 x 
заштитном бојом. Обрачун по kg. 

 
 

kg 

 
 

500,00 
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 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:  

 

VI   УЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

 1. Обележавање објеката пре почетка 
земљаних радова. 

    

 Обрачун по m² m² 50,00   
      
 2. Ручни ископ земље за постављање 

канализационих PVC-цеви пречника 
Ø300mm. 

    

 Обрачун по m³     
 45,00 x 0,80 x 0,60 m³ 21,60   
      
 3. Набавка и уградња PVC-цеви 

пречника Ø300mm са фазонским 
деловима. Цеви нивелисати слојем 
песка. Урачуната набавка и 
разастирање песка у слоју од 5cm. 

    

 Обрачун по m. м 45,00   
      
 4. Затрпавање канала после 

постављања цеви, са набијањем до 
потребне збијености. 

    

 Обрачун по m³ m³ 16,00   
      
 5. Набавка и уградња металних 

решетки димензије 60x20cm. У цену 
је урачунато бојење заштитном и 
завршном бојом. 

    

 Обрачун по ком. ком. 2   
      
 УКУПНО УЉНА 

КАНАЛИЗАЦИЈА: 
 

 УКУПНО 1.1:  

 

1.2.  ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА ПОРТАЛА НОСАЧА АПАРАТА И  РИГЛЕ 

           ТРАФО-БОКСОВА 

1. Набавка материјала, израда, 
пробна монтажа у радионици, 
транспорт на градилиште и 
монтажа на лицу места портала и 
носача апарата.  
Израда од стандардних ваљаних 
профила и лимова. Носачи апарата 
су од шавних цеви Ø216x6mm. 

    

 Антикорозиона заштита врши се 
топлим цинковањем са 
одговарајућим предходним 
чишћењем. Дебљина цинка је zh = 
120 микрона. 

    

 У цену је урачунато чишћење и 
цинковање. 

    

 Обрачун по kg..     
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ПОРТАЛИ 

    

 - портали (ДВ, трафо поље)     
 УКУПНО ПОРТАЛИ  23.500,00   
    

НОСАЧИ АПАРАТА 
     

 - Носачи прекидача      
 - Носачи сабирничког растављача     
 - Носач излазног растављача      
 - Носач стручног мерног трафоа     
 - Носач напон. трафоа     
 - Носач одводника пренапона     
 - Разводни орман у пољу     
 - Носачи растављача      
         
 - Носач кућног трафоа     
 УКУПНО НОСАЧИ АПАРАТА  10.000,00   
      
 УКУПНО: kg 33.500,00   
 УКУПНО 1.2:     

 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Р1 

1.  ПОСТРОЈЕЊЕ 110 kV 

 
1.1.   ТЕМЕЉИ АПАРАТА И ПОРТАЛА, КАБЛОВСКИ КАНАЛИ И ШАХТОВИ, 

ИНТЕРНЕ СТАЗЕ И УЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

1.2.   ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА ПОРТАЛА, НОСАЧА АПАРАТА И РИГЛЕ 
ТРАФО-БОКСОВА 

 

УКУПНО:  

    
 

2. ТРАНСФОРМАЦИЈА 110/35/10 kV 

      2.1.ТЕМЕЉИ ТРАНСФОРМАТОРА, ШАХТОВИ И КАДЕ ТРАФО-БОКСОВА 

      I  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 1.  Обележавање темеља и каде пре     
 почетка земљаних радова.     
 Обрачун по m²     
   m² 200,00   
      
 2. Скидање хумуса у дебљини од 60cm 

са одношењем на депонију у кругу 
градилишта. 

    

 Обрачун по m³     
   m³ 125,00   
      
 3. Машински ископ земље у широком 

откопу, са одвозом земље на 
депонију, за каду трансформатора. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 95,00   
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 4. Ручни ископ земље за темеље 
трнсформатора (део темеља је 
испод интерне стазе), са одвозом 
земље на депонију до 7,0km. 

    

 Обрачун по m³     
   m³ 6,00   
      
 5. Насипање песковитог шљунка испод 

каде трансформатора са набијањем 
Μе ≥ 30MPa 

    

 Обрачун по m³     
  m³ 100,00   
      
 6. Набавка и постављање шљунка д = 

50-70mm крупноће на решетке изнад 
каде. 

    

 Обрачун по m³     
  m³ 10,00   
      
 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:  

 

II  БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 1.  Израда тракастих темеља од 
армираног бетона за ношење 
трансформатора      МБ30. 

    

 Темељ се састоји из темеља и 
темељне греде. У темељној греди 
уградити подло-жне плоче 
200x300x.....5 за уградњу шина. У 
гредама треба оставити отвор 
20x20cm за пролаз уља у шахт.  
Арматура је  ребраста, дата 
посебно. 

    

 Обрачун по m³  за комплет радове.     
   m³ 30,00   
      
 2. Израда каде испод трансформатора, 

армирани бетон МБ30. Обрачун по 
m³. 

    

   m³ 40,00   
      
 3. Израда тампон слоја испод темеља 

и каде од неармираног бетона 
дебљине 10cm,  бетон МБ20. 

    

 Обрачун по m².     
   m² 200,00   
      
 4. Израда кабловских шахтова трафо-

бокса МБ30 арматура је мрежаста, 
посебно рачуната, оплату урачунати 
у цену. 

    

 Обрачун по m³      
   m³ 4,00   
      
 5. Израда тротоара између 

противпозарног зида и каде. МБ20 
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са оплатом dp = 10cm. 
 Обрачун по m² за комплет радове.     
        
   m² 40,00   
 6. Набавка и уградња арматуре      
 RA 400/500            1402,00 kg    
 МА 500/560           1336,00 kg    
 GA 240/360             137,00 kg 3.200,00   
      
 7. Снижавање нивоа атмосферске или 

подземне воде црпљењем у току 
извођења темеља трансформатора 
и каде. 

    

 Обрачун по часу. час 60   
      
 УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:  

 

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

 1. Израда и постављање оплате за 
темеље носача трансформатора. 

    

 Обрачун по m²     
   m² 100,00   
      
 2. Израда и постављање оплате за 

зидове каде за уље испод 
трансформатора. 

    

 Обрачун по m²     
  m² 78,00   
      
 3. Израда и постављање оплате за     
 косе шахтове уз каде 

трансформатора. 
    

 Обрачун по m²     
   m² 70,00   
      
 УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:  

 

IV  БРАВАРСКИ РАДОВИ 

 1. Набавка и уградња шина М-49 на 
које се постављају трансформатори. 
Шине се варе на већ уграђене 
подложне плоче са анкерима на 
темељима трансформатора. У 
свему према пројекту и детаљима. 

    

 Обрачун по kg.     
 М-49,  lg = 840 cm.     
 4 х 8,40m х 40,80kg kg 1.370,00   
      
 2. Израда и уградња решетки за 

ношење туцаника. Рам се ради од 
“L”  профила 50x50x5mm а сама 
решетка од “Флахова” 40x4mm на 
размаку од 30mm. Флахови се 
укрућују по дужини а ослањају се на 
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UNP120 на половини распона. Овај 
профил се ослања на бетонску 
плочу са стубом од профила UNP 
120. Радити према пројекту. У цену 
је урачуната антикорозивна заштита 
врућим цинчањем. 

 Обрачун по kg. kg 4.110,00   
      
 3. Израда и уградња решетке на шахту 

у дну каде. Рам је од “L” профила 
35x35x4. 

    

 Решетка је од флаха 25x3mm. 
Димензије 60 x 60cm. 

    

 Обрачун по ком. ком. 2   
      
 4. Бојење шина заштитном бојом 

(минијум) и завршном уљаном 
бојом. 

    

 Обрачун по kg. kg 1.400,00   
      
 УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:     
      
 УКУПНО 2.1.:     

 
 
2.2. ПРОТИВПОЖАРНИ ЗИДОВИ ТРАФО-БОКСОВА 

V ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 1. Обележавање заштитног зида пре 
почетка радова. 

    

 Обрачун по m²     
   m² 20,00   
      
 2. Ручни ископ земље за темеље 

противпожарног зида, са одвозом на 
депонију. 

    

 Обрачун по m³     
   m³ 12,00   
      
 3. Насипање песка око и изнад темеља 

(до тротоара) заштитног зида. 
    

 Обрачун по m³ m³ 7,00   
      
 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

 

VI БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 1.  Израда армирано бетонских темеља 
МБ30 за противпожарни зид. У цену 
је урачуната оплата. Арматура  је 
дата посебно. 

    

 Обрачун по m³     
   m³ 4,00   
      
 2. Израда армирано бетонских зидова  

МБ30 у натур бетону са урачунатом 
двостраном глатком оплатом 
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Арматура дата посебно. На 
завршетцима зидова уградити 
подложну плочу за заваривање 
порталне ригле. Подложна плоча је 
200x350x10mm. У зидовима сваког 
бокса оставити отворе за пролаз  
цеви за фиксирање громобрана 
(према детаљима из пројекта) 

 Обрачун по m³ бетона.     
  m³ 10,00   
      
 3. Израда тампон слоја од 

неармираног бетона МБ20. 
Дебљина слоја 10cm. 

    

 Обрачун по m².     
   m² 7,00   
      
 4. Набавка и уградња арматуре за 

противпожарни  зид. 
    

 Обрачун по кг.     
 - GА 240/360                50,00 kg     
 - RА 400/500              100,00 kg     
 - МА 500/560              460,00 kg kg 610,00   
      
 УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:  

 

VII БРАВАРСКИ РАДОВИ 

 1. Израда и уградња “Флах” трака 
100x5x3500, анкерисањем у 
противпожарни зид (према цртежу) 

    

 Обрачун по ком. ком. 4   
      
 2. Израда и уградња анкера и 

подложних плоча. д=5 и 10mm. 
    

 Обрачун по kg. kg 500,00   
      
 УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:  

 

VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 1. Опшивање врхова противпожарних 
зидова поцинкованим лимом 
0,55mm..  
Развијена ширина РШ = 30cm 

    

 Обрачун по m.     
 22,20 + 3 x 7,00 m 6,50   
      
 УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:  
   
 УКУПНО 2.2.:  

 
 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Р2 
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2. ТРАНСФОРМАЦИЈА 110/35/10 kV 

2.1.  ТЕМЕЉИ ТРАНСФОРМАТОРА, ШАХТОВИ И КАДЕ  
        ТРАФО БОКСА  
  
2.2.  ПРОТИВПОЖАРНИ  ЗИДОВИ ТРАФО БОКСОВА  
  
УКУПНО:  

 

 

 3. ПОСТРОЈЕЊЕ 35kV и 10 kV (ЗГРАДА ТС) И АНТЕНСКИ СТУБ 

  3.1 ЗГРАДА ТС 

I   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 1. Скидање хумуса, машински, у      
 дебљини од 60cm са одношењем     
 на депонију  коју одреди надлежни 

орган. Обрачун по m³. 
    

   m³ 260,00   
      
 2. Обележавање објекта постављањем 

наносне оплате 
    

 и висине  “вагриса”.     
 Обрачун по m² приземља.     
    m² 300,00   
      
 3. Машински ископ земље III категорије 

у широком откопу. Земљу одбацити 
на депонију, или где одреди 
надзорни орган. Одкопавање до 
коте -1,30m. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 280,00   
      
 4. Ручни ископ земље III категорије за 

темеље тракасте.  Земљу одложити 
на депонију. Код копања за темеље 
водити рачуна о тачном одсецању 
земље да се не би користила 
оплата. Обрачун по m³. 

    

   m³ 55,00   
      
 5. Насипање природним песковитим 

шљунком  испод подова у 
објекту.Насип набити до збијености 
Ме≥ 20 MPa. Обрачун по m³. 

    

   m³ 81,00   
      
 6. Насипање песковитим шљунком у 

делу широког откопа објекта (испод 
тротоара и шире). Насути  материјал 
набија се до збијености 

    

 Ме≥ 20 MPa. Обрачун по m³.     
   m³ 95,00   
      
 7. Црпљење подземне воде.     
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 Искуством је одређен проценат      
 ископа 25% у води и 75% у сувом     
 Обрачун по часу. час 100   
      
 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

 

II  БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 1. Израда тракастих темеља од 
армираног бетона МБ30 . 

    

 Оплата и арматура дају се посебно.     
 Обрачун по m³.     
   m³ 45,00   
      
 2. Израда темељних греда од 

армираног бетона МБ30. Оплата и 
арматура дати су посебно. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 46,00   
      
 3. Бетонирање темеља испод прегра-     
 дних зидова МБ 20.     
 Оплата се рачуна посебно.     
 Обрачун по m³.     
  m³ 5,50   
      
 4. Бетонирање стубова  армираним 

бетоном МБ30.  
    

 Оплата и арматура дају се посебно.     
 Обрачун по m³     
   m³ 10,00   
      
 5. Бетонирање серклажа армираним 

бетоном МБ 30. Обухватити и 
конзолну плочу улаза. 

    

 Оплата и арматура дају се посебно.     
 Обрачун по m³.     
  m³ 15,00   
      
6. Бетонирање косих серклажа 

армираним бетоном. МБ30. 
    

 Оплата и арматура дају се посебно.     
 Обрачун по m³.     
   m³ 3,20   
      
 7. Бетонирање армирано бетонске  

косе кровне плоче дп=15cm . 
Арматура се даје посебно. 

    

 Обрачун по m³.     
  m³ 47,50   
      
8. Бетонирање надвратника код     
 преградних зидова д = 12cm.     
 МБ30. Оплата и арматура дају се     
 посебно.     
 Обрачун по ком.     
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 Дужине  l = 1,30m ком. 2   
      
9. Бетонирање тампона неармира-     
 ним бетоном МБ15, дебљине     
 10cm, преко песковитог шљунка.     
 Обрачун по m²     
  m² 280,00   
      
10. Бетонирање армирано бетонских 

плоча приземља у постројењу 35kV 
и 10kV дп = 15cm. Армирање 
мрежастом арматуром. Арматура се 
даје посебно. У цени рачунати и 
потребне плоче канале и 
отворе.Бетон МБ30. Водити рачуна 
о уграђивању потребних анкер 
плоча. Обрачун по m³ 

    

   m³ 28,00   
      
11. Беонирање вертикалних армирано 

бетонских зидова, МБ30, д=15cm у 
кабловском простору. Зидови се 
армирају мрежастом арматуром. 
Оплата и арматура  се даје посебно. 
Обрачун по m³ 

    

  m³ 7,00   
      
12. Бетонирање армирано бетонских  

плоча dp = 8cm. У плочу се уграђује 
мрежа арматура која се обрачунава 
посебно. Бетон МБ30. 

    

 Обрачун по m³     
 9,20(4,50+4,12)x0,10=7,93 m³ 8,00   
      
13. Бетонирање вертикалног укрућења 

(стуба) у зиду од 12cm димензије 
12/30. Арматура и оплата дају се 
посебно. Бетон МБ30. 

    

 Обрачун по m m 2,82   
      
      
14. Израда цементне кошуљице за 

подлогу од "EPOCON"-а. Дебљина 
кошуљице је 3,5cm. Пре 
постављања кошуљице у 
постројењу 35kV и 10kV извршити 
нивелацију, UNP профила за 
ослањање ћелија. Кошуљицу 
извести и у кабловском простору. 

    

 Обрачун по m²     
   m² 200,00   
      
15. Израда тротоара ширине 1,00m од 

неармираног бетона МБ15. Тротоар 
радити на подлози од сабијеног 
шљунка д = 5cm., у ламелама од 
1,00m по дужини. Спојнице су 10 mm 
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и заливају се битуменом. 
 Обрачун по m² m² 110,00  

 
 
 
 
 

 

      
16. Израда бетонског канала дуж 

објекта, којим се одводи кишница. 
МБ20. Извести према детаљу из 
пројекта. 

    

 Обрачун по m.     
   m 31,00   
      
17. Израда прозорских клупица од 

бетона МБ20. Арматура је лака 
мрежа. Дебљина клупице је 7cm. 
Рачунати и оплату. 

    

 Обрачун по m.     
 (2x5x3,40)+5x1,00 = 39,00 m 32,00   
      
18. Израда плоче улазног степеништа и 

подеста за уношење ћелија, 
армираним бетоном МБ30. У плочи 
је предвиђена мрежаста арматура 
али се обрачунава посебно као и 
оплата. 

    

 Обрачун по m²     
  m² 11,00   
      
19. Бетонирање темеља зида за 

ослањање степенишне плоче. Зид је 
од неармираног бетона д = 30cm. 
МБ 30. У цени рачунати и оплату. 

    

 Обрачун по m³ m³ 1,25   
      
20. Набавка, сечење, савијање и 

уградња ребрасте арматуре RA 
400/500. 

    

 Обрачун по kg. kg 10.000,00   
      
21. Набавка, сечење, савијање и 

уградња   арматуре GА 240/360 
    

 Обрачун по kg. kg 5.000,00   
      
22. Набавка, сечење савијање и     
 уградња мрежасте арматуре  

МА 500/560. 
    

 Обрачун по kg. kg 3.700,00   
      
23. Израда армирано бетонског 

степеништа за силаз из 
манипулативног у кабловски простор 
МБ30. Оплата и арматура се дају 
посебно. 

    

 Обрачун по m³ m³ 2,00   
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24. Постављање PVC-цеви Ø250 lg= 

5,20m у слоју песка. Цеви повезују 
кабловске просторе и постављају се 
на 0,80m размака. 

    

 Обрачун по ком. ком. 18   
      
25. Постављање PVC-цеви Ø160 из 

кабловског  простора испод 
темељне греде. lg =10,00m. 

    

 Обрачун по ком. ком. 18   
      
26. Постављање PVC-цеви  за везу 

унутрашњег  кабловског простора и 
спољног канала за енергетске и 
сигналне каблове као и за шахтове у 
трафо боксу. Постављају се под 
углом према каналу због разлике у 
дубини канала. 

    

 Обрачун по m.     
 Ø 160   m 100,00   
 Ø 110 m 20,00   
 Ø 70 m 15,00   
 Ø 50 m 30,00   
 Укупно:     
      
27. Израда шахта за скупљање 

исцуреле киселине из аку-батерија. 
Шахт се ради од неармираног 
бетона МБ20. Димензије у основи су 
50x50x60cm. Зидови су дебљине 
10cm (у свему према пројекту и  
детаљу). Покривен је 
алуминијумским шахтовским 
поклопцем "АЛУПУРА" - или слично. 

    

 Обрачун по ком. ком. 1   
      
28. Рад на свим потребним 

заваривањима арматуре (уземљење 
и слично) са утрошком материјала. 

    

 Обрачун по часу. час. 200   
      
29. Испорука и постављање темељне 

траке у темељну греду трака Fe/Zn 
30x4 са повезивањем у складу са 
пројектом. 

    

 Обрачун по m. m 150,00   
      
30. Испорука и постављање 

вертикалних водова код стубова са 
испуштањем 0,50m код серклажа за 
громобранску инсталацију. 
Повезивање са темељном траком је 
у складу са пројектом. 

    

 Обрачун по m.     
 14 x 5,47 m 90,00   
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31. Испорука и постављање испусне 
траке Fe/Zn 30 x 4 код стубова у 
кабловски простор у дужини од 0,50 
m од стуба. 

    

 Обрачун по m.     
 14,0 x 0,80 m 20,00   
      
32. Испорука и повезивање темељног 

уземљивача са мрежастом 
арматуром (заваривањем) Повезна 
трака је Fe/Zn 30 x 4mm. Обрачун по 
m траке. 

    

 4 x 0,50 m 12,00   
      
33. Испорука и повезивање мрежасте 

арматуре са подужном траком у 
каналу. Повезивање извршити на 
свакој страни на два места. Обрачун 
по m. 

    

 4 x 0,50 m 12,00   
      
34. Испорука и изградња укрсних 

комада за извођење спојних места у 
бетону. 

    

 Обрачун по ком. ком. 40   
      
35. Набавка и уградња типских 

месинганих репера Ø30 за праћење 
слегања објекта, на местима где 
одреди пројектант. Шест 
хоризонталних и два вертикална на 
темељу излазног портала. 
Обавезно извести контролу 
постављања инструментима и 
израдити протокол. 

    

 Обрачун по ком. ком. 8   
      
 УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:  

 

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

 1. Зидање зидова од пуне опеке 
дебљине 25cm. у продужном 
цементном малтеру 1:3:9. У цени 
зидања рачунати и потребну скелу и 
везе за спољни зид на сваки 
квадратни метар. Обрачун по m³ 

    

   m³ 67,00   
      
 2. Зидање зидова пуном опеком 

дебљине 12cm у продужном 
цементном  малтеру 1:3:9. У цену 
зидања рачунати и потребну скелу. 

    

 Обрачун по m²     
 (3,50+2,50+1,20) x 3,00 = 21,60 m² 88,00   
      
 3. Зидање фасадних обложних зидова     
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дебљине 12cm, фасадном “жутом” 
опеком у “робау” техници. 

 Зидање је у продужном  цемен- 
тном малтеру 1:3:9. 

    

 Обрачун  по m²     
  m² 310,00  

 
 

       
 4. Зидање калканских зидова у “робау” 

техници, дебљине 25 cm, фасадном 
“жутом” опеком у продужном 
цементном малтеру 1:3:9. 

    

 У цену урачунати и скелу за зидање.     
 Обрачун по m³     
  m³ 15,00   
      
 5. Зидање зидова у продужном 

цементном малтеру на кант  за 
облагање хидроизолације. 

    

 Обрачун по m² m² 35,00   
      
 6. Малтерисање унутрашњих зидова 

продужним малтером 1:3:6 
    

 У цену рачунати и скелу. Код 
малтерисања зидове предходно 
прскати ретким цементним 
малтером. 

    

 Обрачун по m²     
   m² 530,00   
       
 7. Набавка и монтажа у  растер 

спуштеног плафона типа 
АРМСТРОНГ од минералних 
(гипсаних) плоча димензија 
60x60cm, дебљине 10mm, са 
металном подконструкцијом, качено 
за постојећу међуспратну 
конструкцију. Предвиђена уградња 
јављача пожара и осветљења. Тип и 
врста плоча по избору 
инвеститора.Обрачун по m² 

    

   m² 238,00   
      
 8. Израданхоризонталне 

хидроизолације зидова, подова и 
канала кондором. Пре постављања 
кондора извршити премаз 
битулитом. 

    

 Преклопе код кондора “заваривати”     
 Обрачун по m²     
  m² 370,00   
      
 9. Набавка и постављање PVC фолије 

преко термо изолације зидова и 
подова  

    

 Обрачун о m²     
 217,0 + 203,00 m² 550,00   
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 УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:  

 

IV  ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

 1. Монтажа и  демонтажа оплате     
 за  темељне греде. Греде се 

ослањају на тракасти темељ. 
    

 Обрачун по m²     
  m² 265,00   
      
 2. Монтажа и демонтажа оплате за 

стубове. 
    

 Обрачун по m²     
   m² 140,00   
      
 3. Монтажа и демонтажа глатке оплате 

обимних серклажа истовремено са 
глатком оплатом конзола и венца, са 
подупирањем. 

    

 Обрачун по m² m² 80,00   
      
 4. Монтажа и демонтажа оплате 

унутрашњих серклажа  изнад зидова 
дебљине 25cm.  

    

 Обрачун по m².     
  m² 8,00   
      
 5. Монтажа и демонтажа глатке  

оплате косих серклажа. 
    

 Обрачун по m²     
   m² 15,00   
      
 6. Монтажа и демонтажа оплате за 

вертикалне зидове у кабловском 
простору. 

    

 Обрачун по m²     
  m² 110,00   
      
 7. Монтажа и демонтажа оплате  за 

вертикалне зидове код упуштеног 
пода. 

    

    m² 15,00   
      
 8. Монтажа и демонтажа оплате 

степеништа за спуштање у 
кабловски простор. 

    

 Обрачун по m²      
  m² 10,00   
      
 9. Монтажа и демонтажа оплате 

за прозорске клупице. 
    

 Обрачун по m²     
   m² 9,00   
      
10. Монтажа и демонтажа глатке оплате 

за надвратник прозора. 
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 Обрачун по m²     
   m² 1,00   
      
11. Набавка и монтажа кровне 

конструкције од чамове грађе II 
класе (димензије по пројекту). 

    

 Обрачун по m² основе косе 
пројекције. 

    

   m² 313,00   
      
12. Набавка и постављање чамових 

цоловских дасака преко рогова - 
патошење крова. 

    

 Обрачун по m² по косини     
    m² 313,00   
      
13. Набавка и постављање летава у два 

правца: по правцу рогова и управно 
на правац рога, за ношење црепа. 

    

 Обрачун по m² по косини. m² 313,00   
      
 УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ  

 

V   ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

 1. Покривање крова Алу трапезастим 
сендвич панелом (са 
термоизолацијом). Обухваћена су 
сва заптивања – покривања (крајеви 
и слеме) 

    

 Обрачун по m² косине m² 313,00   
      
 2. Набавка и уградња хидроизолације 

преко дашчаног патоса на крову - 
терисана хартија. 

    

 Обрачун по m² косине m² 313,00   
      
 УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:   

 

VI  ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1. Набавка материјала, израда и  
монтажа хоризонталних висећих 
четвртастих олука од поцинкованог 
лима 0,55mm дебљине. Развијена 
ширина 0,50m, димензија 15x15, на 
носачима на размаку 1,00m. 

    

 Спојеве нитовати и лемити.     
 обрачун по m m 62,00   
      
 2. Набавка материјала, израда и 

монтажа лима који се повезује са 
олуком и подвлачи под цреп. 

    

 Лим дебљине 0,55mm а развијена 
ширина 0,40m. Спојеве нитовати и 
лемити . 

    

 Обрачун по m.     
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   m 60,00  
 
 

 

      
 3. Набавка материјала, израда и 

постављање олучне вертикале, 
    

 четвртастог облика.  Лим дебљине 
0,55mm, развијена ширина 0,50m,   
дим. 15x15, на носачима на размаку 
1,0m. 

    

 Спојеве нитовати и лемити.     
 Обрачун по m.     
   m 27,00   
      
 4. Опшивање косог серклажа 

калканског зида, поцинкованим 
лимом 0,55mm дебљине. Развијена 
ширина 0,35m. Спојеве нитовати и 
лемити. 

    

 Обрачун по m.     
   m 24,00   
      
 5. Набавка, израда и постављање 

“иксне” од лима 0,55mm дебљина. 
    

 Развијена ширина 0,45m.     
 Спојеве нитовати и лемити.     
 Обрачун по m.     
   m 24,00   
      
 6. Набавка, израда и постављање  

опшава венца (подужни и бочни) 
поцинковани лим дебљине 0,55mm 
Развијена ширина  ширине 0,15m 
Спојеве нитовати и лемити. 
Обрачун по m. 

    

   m 60,00   
      
 7. Набавка, израда и постављање 

опшава прозорских клупица, 
поцинкованим лимом 0,55mm. 
Развијена ширина је 0,22m. 

    

 Обрачун по m.     
   m 40,00   
 УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ     

 

VII  БРАВАРСКИ  РАДОВИ 

 1. Набавка, израда и постављање 
поклопних плоча од ребрастог лима 
5/6mm лимови бојени основном 
бојом и завршном Алу-пастом. 

    

 Обрачун по m²     
   m² 6,50   
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 2. Израда и уградња шина, за ношење 

ћелија, од UNP80,  заварени за 
подложну плочу која се анкерише у 
бетонску плочу (на 1,00m размака). 
Размак шина  је према пројекту. 
Шине се морају нивелисати на коти 
±0,00 (у равни пода). Обрачун по m. 
(комплет са подложним плочама). 

    

   m 38,00   
      
 3. Уградња стубова на које се ослањају 

шине. Стубови су од UNP80 висина 
стубова је 1,12m и анкеришу се у 
подну плочу. 

    

 Обрачун по ком. 8 x 2 ком. 16   
      
 4. Израда и постављање рамова за 

затварање кабловског простора са 
једне стране. Рамови су од “L” 
профила испуњени истегнутим 
металом, окца (30x20), д = 3,0mm. 
Димензија рама је 100/100cm. 
Рачунати све обојено заштитном и 
завршном бојом. 

    

 Обрачун по ком. ком. 34   
      
 5. Набавка и уградња подужног “L” 

профила 40x40x4 за ослањање 
рамова. Профил се заварује за 
уграђене подложне плоче 
100x100x4mm које се постављају на 
2,00 m размака.  

    

 Обрачун по m. m 68,00   
      
 6. Израда и постављање рамова од “L” 

профила 40x40x4 за отираче испред 
улаза. У рамове уградити отираче 
од тврде гуме. 

    

 Обрачун по комаду     
 60/40 cm ком. 2   
      
 7. Израда и уградња брисача од “L” 

профила 40x40x4  . 
    

 Оквир анкерисати у бетонску плочу.     
 Бојити заштитном и завршном бојом.     
 Обрачун по ком. ком. 1  
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 8. Израда ограде (у просторији 35kV и 

10kV) од чел. цеви, квадратног 
пресека на стубовима 40x40 ...5mm 
висине 1,00 m на размаку 1,00m и 
хоризонтали 40x40 ...5mm на 
размаку 20cm и израдом 1 клатећих 
врата од истог материјала (4 ком.) 
офарбати заштитном и завршном 
бојом (алу-боја). Обрачун по m за 
компл. радове у свему према 
детаљима браварије  из пројекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,00 

  

      
 УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:  

 

VIII   МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

 1. Набавка и наношење топалита     
 (или елбалита) на већ припремљене 

зидове Боја бела. Плафони су 
предвиђени да буду типа 
''Армстронг''. 

    

 Урачунати  и скелу.     
 Обрачун по m²     
   m² 530,00   
      
 2. Набавка и бојење бетонских 

површина бојом за бетон. Бојити два 
пута. Предходно извршити све 
припреме на бетонским 
површинама. Рачунати и скелу. 

    

 Обрачун по m²     
 (26,63x2+10,98x2)x0,55     
 1,10x0,50x38+0,90x0,20x10 m² 50,00   
      
 3. Бојење ребрастог лима алкидним 

бојама у боји сличној боји ћелија. 
    

 Премаз два пута.     
 Обрачун по m² m² 8,00   
      
 УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ 

РАДОВИ: 
 

IX  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

 1. Набавка и постављање подних     
 керамичких глазираних плочица     
 30/30cm  у цементном малтеру 1:3. 

Плочице I класе постављати са 
смакнућем за 1/2 плочице али без 
размакнутих спојница. Обложити и 
улазно степениште. 

    

 Обрачун по m²     
 6,40x4,30 = 28,20 m² 27,00  
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 2. Набавка и постављање подних 

плочица као сокле по обиму 
просторија. Плочице лепити лепком 
за плочице (невекол, сипрокол и сл.) 

    

 Обрачун по m. m 36,00   
      
 3. Набавка и постављање зидних 

керамичких плочица 20/20cm или 
30/30cm. висина фајанса око 1,60 m. 
На изид постављати лепљењем 
лепком за плочице (сипрокол, 
невекол и сл.) 

    

 Обрачун по m² m² 56,00   
      
 4. Набавка и постављање кисело 

отпорних керамичких плочица, на 
поду АКУ-БАТЕРИЈЕ у кисело 
отпорном малтеру  3cm у паду 
према сливнику са соклом висине 
једне плочице. 

    

 Обрачун по m². m² 16,00   
      
 УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:  

 

X  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

 1. Набавка материјала и израда пода 
типа "VINILIT", преко већ 
припремљене цементне кошуљице, 
са свим потребним предрадњама 
(по спецификацији произвођача) у 
боји по избору инвеститора. 

    

 Под се изводи у просторији 35kV и 
10kV са потрeбном тачношћу . 

    

 Обрачун за комплет радове по m²  m² 185,00   
      
 2. Набавка, постављање дуплог 

монтажног пода у релејном 
простору. Уз исти се испоручују 
типске ручке за подизање. Под се 
поставља на своју конструкцију и 
уземљава (висина пода 50cm). Боја 
по избору надзорних органа. 

    

 Обрачун по m² m² 32,00   
      
 УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ 

РАДОВИ: 
 

 

 

XI АЛУМИНИЈУМСКА ЕЛОКСИРАНА БРАВАРИЈА 

 1. Израда,  монтажа и уградња     
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прозора од алуминијумских 
елоксираних профила у Алу-боји. 
Прозори застакљени "изопан" 
стаклом 4+12+4mm. Све радити 
према шемама из пројекта. 

 Код прозора са жалузинама са 
унутрашње стране урадити 
комарник. 

    

 У цену урачунато стакло.     
 Мрежице, гитовање уз зидове 

трајнопластичним гитом и саставе 
са спољне стране затворити 
лајснама. 

    

 Обрачун за компл. радове по ком.     
 200/110 ком. 12   
 60/100 ком. 1   
 ПОС 3 - 100/200 ком. 2   
 са жалузином у доњем делу дим.      
 101/130     
    Укупно:  
      
 2. Израда, монтажа и уградња 

спољних пуних врата од 
алуминијумских елоксираних 
профила (за уношење ћелија у 35kV 
и 10kV простор) у Алу-боји. 

    

 Међупростор између панела 
термоизоловати. На врата уградити 
браву са унутрашње стране без 
кључа. 

    

 Врата су комбинована двокрилна 
дим. 280/270 и мањим улазним 
вратима уграђених у једно крило 
дим. 90/190.  

    

 Састав зида и врата гитовати и 
уградити лајсне. 

    

 Обрачун за комп. радове по комаду 
у свему према пројекту. 

    

   ком. 1   
      
 3. Израда, монтажа и уградња 

алуминијумских елоксираних 
двокрилних врата застакљених 
"Изопан" стаклом 4+12+4mm, са 
надсветлом. 

    

 Асиметричних крила у белој боји и 
уградњом бравица. 

    

 Састав са зидом гитовати трајно 
пластичним гитом и затворити 
угаоном лајсном. Радити према 
шемама из 

    

 пројекта.     
 Обрачун по ком. за компл.радове.     
  137/220+79 ком. 1   
      
 4. Израда,монтажа пуних једнокрилних 

алуминијумских елоксираних  врата. 
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 Обрачун по ком. за компл. радове.     
 110/210 ком. 1   
 80/210 ком. 2   
 90/210 ком. 1   
    укупно:  
      
 5. Израда, транспорт ,монтажа - 

уградња двокрилних 
противпожарних врата атестираних 
по СРПС стандарду на 
ватроотпорност од 90 мин (F90). 
Врата су димензија 137 x 300 cm. 
Врата израдити од челичног 
профилисаног лима и крила врата 
обложити двоструким челичним 
лимом са противпожарном испуном. 
Врата су опремљена оковом по 
избору Пројектанта и уређајем за 
самозатварање. Пре бојења метал 
очистити од корозије и прашине, 
нанети импрегнацију и основну боју, 
а затим предкитовати и брусити. 
Нанети први слој ватроотпорне боје 
за метал. Предкитовати, брусити и 
завршно бојити други пут.  

    

 Обрачун по ком. за компл. радове. ком. 1   
 УКУПНО АЛУМИНИЈУМСКА 

ЕЛОКСИРАНА БРАВАРИЈА: 
 

 
 
XII ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 1. Набавка и постављање 
термоизолације - минералне вуне 
дебљине 5 cm у “сендвич” зидове. 

    

 Обрачун по m² m² 350,00   
      
 УКУПНО ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ 

РАДОВИ 
 

 
 
XIII ЦЕВАСТА СКЕЛА 

 1. Монтажа и демонтажа цевасте 
фасадне скеле, чишћење и 
нафтирање. 

    

 Монтажа до 5,00m.     
 Обрачун по m² цевасте скеле.     
 29,0 x 4,50 x 2 + 9,82 x 4,5 x 2 m² 350,00   
      
 УКУПНО ЦЕВАСТА СКЕЛА:  
   
 УКУПНО 3.1.:  

 

3.2. АНТЕНСКИ СТУБ 
 1. Ископ земље III категорије за темељ     
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антенског стуба са одвозом земље 
на депонију. 

 Обрачун по m³. m³ 1,00   
      
 2. Набавка и уградња, АБ.стуба NL-

13m, типски стуб . 
    

 Обрачун по ком. ком. 1   
      
 3. Израда и монтажа челичних носача 

цеви за антенску и носача каблова 
од  UNP100 са свим припадајућим 
завртњима M20 – 2 ком. фарбано     
1x заштитном и    2x завршном 
бојом. 

    

 Обрачун по kg. kg 50,00   
      
 4. Набавка и уградња поцинковане 

цеви пречника 2” дужине 2,50m 
уграђене на носаче. 

    

 Обрачун по ком. ком. 1   
      
 5. Бетонирање темеља стуба 

неармираним бетоном од МБ20. 
    

 Обрачун по m³. m³ 1,00   
      
 УКУПНО АНТЕНСКИ СТУБ:  

 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Р3 

3. ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV и 10 kV (ЗГРАДА) И АНТЕНСКИ СТУБ 
 
3.1.  ЗГРАДА ТС  
3.2.  АНТЕНСКИ СТУБ  
  
СВЕ УКУПНО:  
 

 

    4.ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

4.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА 

1. Ископ рова за полагање цеви 
водоводне мреже у земљишту III 
категорије, ширине рова 0,60m на 
дубини 1,0m. Ров се ради до  ограде 
објекта. 
Ископани материјал одбацити 
најмање 1,00m од ивице рова. 

    

 Обрачун по m³ ископане земље.     
 0,6x1,0x20,0 = m³ 12,0   
      
2. Планирање извршити према котама 

и падовима са тачношћу ± 3cm. 
    

 Обрачун по m²     
   m² 12,00   
      
3. Набавка, транспорт и убацивање     



 368 од 425 
 

песка у ров за постељицу цеви. 
Песак изравнати пре полагања цеви 
у слоју од 10cm. После монтаже 
извршити затрпавање око цеви и 
5cm изнад темеља цеви. 
Пренос може бити ручним колицима 
и другим помоћним средствима. 

 Обрачун по m³     
   m³ 2,0   
      
4. По завршној монтажи цеви и 

испитивању, приступити затрпавању 
рова ручно земљом из ископа са 
ручним набијањем у слојевима од по 
15 - 20cm. 
Приликом набијања водити рачуна 
да не дође до оштећења цеви. 

    

 Обрачун по m³. m³ 10,00   
      
5. Израда бетонског шахта од 

неармираног и армираног бетона за 
смештај водомера. Шахт је 
димензија 1,0 x 1,0 , тј. пречника 1m. 
Дебљина зидова и доње плоче 
0,15m, а горње плоче 0,10m. 
Зидови су од неармираног бетона 
МБ 20, а доња плоча од опеке 
зидана у суво. 

    

 Отвор Ø 600 служи за ливено 
гвоздени  поклопац шахта. 
Ценом је обухваћена набавка, 
израда и монтажа и демонтажа 
двоструке оплате као и набавка 
израда и монтажа арматуре. 

    

 Обрачунава се по m³ уграђеног 
бетона у зависности од врсте: 

    

 - неармирани бетон m³ 1,20   
 - армирани бетон m³ 0,30   
      
6. Набавка,  транспорт и монтажа 

ливено гвозденог поклопца са рамом 
. 
Рам узидати у цементном малтеру 
тако да му горња ивица буде изван 
терена, 10 cm. 

    

 Обрачун по комаду комплет 
монтираног поклопца Ø 600. 

 
ком 

 
1 

  

      
7. Извршити транспорт преостале 

земље са утоваром и истоваром и 
грубим планирањем на месту које 
одобри инвеститор, удаљености до 
7km. 

    

 Обрачун по m³.     
 2,0 x 1,2% = m³ 3,50   
      
8. Набавка транспорт и монтажа PE     
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цеви и фазонских делова, 
стандардних профила. 
Цеви и делове поставити према 
нацрту из пројекта и шеми 
водоводне мреже. По извршеној 
монтажи мрежу испитати на пробни 
притисак који мора бити већи за 1,5 
од радног. 
Обрачун ће се извршити по m’ 
монтиране цеви у који улази 
пробијање конструкције, штемовање 
шлицева. 

 Ø 20 m’ 11,0   
 Ø 25 m’ 17,0   
      
9. Набавка и монтажа пропусних 

вентила са капом испред сваког 
санитарног уређаја монтираног 
појединачно. 
Обрачун по комаду монтираног 
вентила а према пречнику 

    

 Ø 20 ком. 2  
 
 
 
 
 

 

      
10. Набавка транспорт и монтажа  

вентила за баштенски хидрант 
монтираног у шахту  код објекта. 

    

 Обрачун по комаду а према 
пречнику  Ø 20. 

 
ком. 

 
1 

  

11. Извршити изолацију цеви воде у 
шлицевима зидова. Изолацију 
извршити пламафлексом. 

    

 Обрачун по m’. m’ 9,0    
      
12. Прикључак на постојећу мрежу у 

насељу извести помоћу потребних 
фазонских комада , ако прикљућак 
буде могућ.  

    

 Обрачун комплет изведених радова.  пауш.    
      
 УКУПНО:  

 

 

 

 

 

4.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

1. Ископ канализационих ровова на 
дубини 0,80m у земљишту III 
категорије са правилним одсецањем 
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бочних страна и дна према котама и 
падовима предвиђеним у пројекту. 
Ископани материјал избацити 
најмање 1,0m од ивице рова. 
Дубина укопавања су срачуната од 
коте терена до дна рова . 

 Обрачун по m³ извршеног ископа.     
   m³ 8,0   
      
2. Планирање дна рова за полагање 

канализационих цеви. 
Планирање извршити према 
подовима канала, са избацивањем 
евентуално сувишне земље. 

    

 Обрачун по m² испланиране 
површине. 

    

   m² 4,0   
      
3. Непосредно пре полагања цеви 

убацити у ров песак у слоју од 10cm 
и изравнати га према нивелети. По 
завршеном монтирању цеви убацити 
са стране и изнад цеви песка. 
Дебљина слоја изнад цеви 15cm. 

    

 Обрачун по m³.     
   m³ 2,5  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
4. По завршеној монтажи цеви и 

убаченом песку извршити 
затрпавање ровова земљом из 
ископа са ручним набијањем у 
слојевима од 15-20cm. Водити 
рачуна да не дође до оштећења 
цеви 

    

 Обрачун се врши по m³ затрпава-     
 ног рова. m³ 5,5   
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5. Израда бетонског ревизионог шахта 
од неармираног и армираног 
бетона.Шахт је димензија 1,0 x 1,0.             
Зидови и доња плоча су од 
неармираног бетона МБ 20, а горња 
плоча од армираног бетона.                                  
Отвор Ø 600 служи за ливено 
гвоздени  поклопац шахта. Ценом је 
обухваћена набавка, израда и 
монтажа и демонтажа двоструке 
оплате као и набавка израда и 
монтажа арматуре. 

    

 Обрачунава се по m³ уграђеног 
бетона у зависности од врсте 

    

 - неармирани бетон m³ 1,2   
 - армирани бетон m³ 0,30   
      
6. Набавка,  транспорт и монтажа 

ливено гвозденог поклопца са рамом 
. Рам узидати у цементном малтеру 
тако да му горња ивица буде изван 
терена, 10 cm. Обрачун по комаду 
комплет монтираног поклопца Ø 600. 

    

    ком. 1   
      
7. Набавка, транспорт и монтажа 

канализационе мреже од пластичних 
канализационих цеви и фазонских 
комада, стандардних профила. 
Ценом је обухваћено испитивање 
мреже на проток и 
водонепропустивост. 

    

 Обрачунава се по м’ зависности од 
пречника цеви. 

    

 Ø 110 m’ 11,0   
 Ø 160 m’ 17,0  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
8. Набавка и монтажа подног сливника 

уграђеног у простору санитарног 
чвора. 
Уграђује се ливени сливник домаће 
производње. 

    

 Обрачун по комаду комплетно 
уграђеног сливника. 

    

 Ø 75 ком. 1   
      
9. Набавка и монтажа PVC цеви за 

вентилацију канализационе мреже. 
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 Обрачун по m’ монтиране цеви са 
свим спојним и заптивним 

    

 материјалом.     
 Ø 110 m’ 6,0   
      
10. Набавка и монтажа вентилационе 

капе од поцинкованог лима дебљине 
0,50mm. 

    

 Обрачун по комаду. ком. 1   
 УКУПНО :  

 

4.3 СЕПТИЧКА ЈАМА 

1. Ископ земље III категорије за 
септичку ширине рова 2,50 на 
дубини 3,0m. Ископани материјал 
одбацити најмање 1,0m од ивице 
рова. 

    

 Обрачун по m³ m³ 15,0   
      
2. Бетонирање горње плоче 

армираним бетоном МБ 30. У цену 
урачуната и оплата и арматура. 

    

 Обрачун по m³. m³ 0,80   
      
3. Бетонирање доње плоче армираним  

бетоном МБ 30. У цену урачуната и 
оплата и арматура. 

    

 Обрачун по m³ m³ 0,80   
      
4. Бетонирање зидова армираним 

бетоном МБ30, дебљине 20 cm. У 
цену урачуната и оплата и арматура. 

    

 Обрачун по m³. m³ 1,80   
      
5. Набавка,  транспорт и монтажа 

ливено гвозденог поклопца са рамом 
(у зеленом појасу). Рам узидати у 
цементном малтеру тако да му 
горња ивица буде изван терена, 10 
cm. Обрачун по комаду комплет 
монтираног поклопца Ø 600. 

    

  ком. 1  
 
 

 

      
6. Транспорт земље из ископа са 

утоваром, истоваром и грубим 
планирањем на месту које  

    

 одобри инвеститор.     
 15,0x1,2 % = m³ 20,0   
      

 УКУПНО:  
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4.4. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 

1. Набавка транспорт и монтажа WC 
шоље прикључене на 
канализациону и водоводну мрежу. 
WC шоља је са доњим одводом 
високомонтажним водокотлићем и 
фабрички произведеном испирном 
пластичном цеви монтирану ван 
зида. 

    

 Обрачун по комплет монтира-     
 ном WC-у ком. 1   
      

2. Набавка транспорт и монтажа 
комплет умиваоника од фајанса И 
класе вел. 640/400.            
Зидне батерије са полугом, 
одливном гарнитуром и перлатором. 
Огледало са пластичним рамом у 
боји коју одреди инвеститор. 

    

 - Етажер     
 - Двокраки држач пешкира     
 Обрачун по уграђеном комплету 

спремном за употребу 
 

ком. 
 

1 
  

      
3. Набавка, транспорт и монтажа 

електричног проточног бојлера са 
комплетним прибором. Обрачунава 
се по комаду у зависности од 
запремине. 

    

 V = 5 литара. ком. 1   
      
 УКУПНО:  

 
   

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Р4   
4. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
4.1.  ВОДОВОДНА МРЕЖА  
  
4.2.  КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА  
  
4.3.  СЕПТИЧКА ЈАМА  
  
4.4.  САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ  
  
УКУПНО:  
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5. ОГРАДА ТС И САОБРАЋАЈНИ  ЗНАЦИ 
5.1. ИЗРАДА ОГРАДЕ ОД ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА 

   1. Ископ земље III категорије  за 
темеље стубова ограде са равним 
одсецањем бочних страна. 

    

 Обрачун по m³.     
 - стубови ограде      
   m³ 12,00   
 - стубови капије     
  m³             1,50   
 УКУПНО ПОЗ. 02  13,50   
      
      
 2. Израда стопа темеља стубова од     
 неармираног бетона МБ20 са 

челичном чашицом. Обрачун по m³. 
    

 - стубови ограде     
  m³ 7,00   
 - стубови капије и греде     
  m³ 2,00   
 УКУПНО ПОЗ  03:  9,00   
      
      
 3. Набавка материјала, израда и 

монтажа: 
    

 а) Двокрилне капије ширине 5,0m 
висине 2,0m систем дат у пројекту 
или слично.    (по детаљу из 
пројекта), и једнокрилне ширине 
1,00m. 

    

 Капија је са бравом за закључавање 
и трном у платоу. У цену урачуната 
антикорозиона заштита топлим 
цинчањем. 

    

 Обрачун по комаду. ком. 1   
      
 б) Ограде око објекта (прилагодити 

нагибу терена) система датог у 
пројекту, (или слично), Стубови су 
висине 2,0m, а     панели дужине 
2,48m (2,48m)  а висине 2,0m. Ограда 
је поцинкована. У цену урачуната 
испорука, монтажа и     сав потребан 
материјал. Обрачун по m капије и 
ограде за комплет радове. 

    

  m 222,00   
      
  4. Израда аб. парапета ограде 

постројења – према потреби 
(зависно од топографије терена и 
одлуке Инвеститора). Димензије 
парапета су 15х50cm.  

    

 Обрачун по м ограде за комплет 
радове. 

 
m 

 
222,00 

  

      
 УКУПНО ИЗРАДА ОГРАДЕ ОД 

ПРЕФАБРИКОВАНИХ ЕЛЕМЕНАТА: 
 



 375 од 425 
 

 

5.2. САОБРАЋАЈНИ  ЗНАЦИ 

 1. Набавка и постављање стандардних     
 саобраћајних знакова      
 - знакови потребни за безбедан 

улазак и излазак тј. укључење на 
саобрађајницу  . 

     

 Набавка и постављање стубова за     
 стандардне саобраћајнице знакове     
 L = 2800mm и 50mm. Обрачун према 

паушалу. 
пауш. 1    

      
 УКУПНО САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ:  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА -  Р5 

5. ОГРАДА ТС  И САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ 
 

5.1.  ОГРАДА ТС  

5.2.  САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ  

  

УКУПНО:  

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗР1 

(ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО ТС) 
 

Р1 - ПОСТРОЈЕЊЕ 110 kV  

  

Р2 - ТРАНСФОРМАЦИЈА 110/35/10 kV  

  

Р3 - ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV и 10 kV (ЗГРАДА) И АНТЕНСКИ СТУБ  

  

Р4 - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  

  

Р5 - ОГРАДА ТС И САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ  

СВЕ УКУПНО ЗР1:  
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 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

1.1 ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ 

1.1.1. Опрема и материјал у пољу 
 

1. Светиљка за спољашње осветљење са:     
 -  кућиштем од алуминијума и протектором 

од бризганог поликарбоната 
    

 -  са заптивањем на протектору које 
обезбеђује стеPEн заштите IP 65 

    

 -  са огледалом од алуминијума     
 -  за хоризонталну монтажу     
 -  тип: ОПАЛО 1     
 -  са једном сијалицом      
    натријум SON-Т+100W Philips     
 -  производ: "Minel-Schreder"или слично ком. 12   
      
2. Цевасти челични стуб за светиљку 

спољашњег осветљења 
    

 - заштићен од корозије двоструким 
премазом темељне боје+ двоструки 
премаз боје пироксал  

    

 - са додатном заштитом стуба премазом 
антикорозионог средства (битулит) за 
део стуба од темеља до 20cm изнад коте 
терена 

    

 - са завртњем за уземљење са унутрашње 
стране 

    

 - висина стуба: 4,00m изнад земље     
 - за монтажу на бетонски темељ  

  помоћу сидрених завртњева 
    

 - са отвором за прикључну плочу и     
   прикључак напојног кабла     
 - отвор је заштићен пластичним поклопцем 

са завртњим, које код монтаже обавезно 
подмазати ком. 12 

  

      
3. Прикључна плоча од епоксидне смоле за 

уградњу у расветни стуб 
    

 - тип: РПО-4     
 - са осигурачима типа ФРА од 6А     
 - производ: "ФМТ" или слично ком. 12   
      
4. Остали ситан ел. монтажни материјал и 

прибор 
    

 УКУПНО ПОД  1.1.1.:  

 
1.1.2. Опрема и материјал у згради ТС 

1.        Разводни ормарић елекричне 
инсталације   +РИН 

    

      
1.1. НН разводни ормарић за унутрашњу 

монтажу  
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 - за уградњу у зид     
 - Лимени метални орман од 2 пута   

  декапираног лима, антикорозивно  
  заштићен и обојен коначном бојом. 

    

 - димензија 650 x 400 x 200mm     
 - са сабирницом Cu 250 x 20 x 4mm за 

неутралне проводнике (Н) 
    

 - са сабирницом Cu 250 x 20 x 4mm за 
заштитне проводнике (PE) 

    

 - са ДИН шином 35mm са 45 ВС  
  стезаљки за пресек 2,5mm² и 6 ВС 
стезаљки за пресек 16mm² 

    

 - са два реда ДИН шина 35mm за 
смештај по 15 комада НН 
инсталационих прекидача 

    

 - са ДИН шином 35mm за смештај  9 
комада НН инсталационих 
прекидача и моторног контактора и 
фото релеја 

    

 - Пок канали 50x50x600 mm и   
  50x50x350mm за смештај проводника 

за везе 

    

 - са могућношћу уградње гребенасте 
преклопке на врата ормарића 

    

 - пертинакс 650x400x3 mm     
 - Остали ситан везни и изолациони  

  материјал: натписне плочице,   
  проводници, ПГ уводници у орман са 
горње и доње стране 

    

 - Орман опремити типском бравом и 
једнополном шемом са назнаком  
  карактеристика уграђене опреме и 

    

   упозорење о систему заштите ком. 1   
      

У ормарић се уграђује следећа опрема:     

      
1.2. НН инсталациони једнополни 

аутоматски прекидач за заштиту 
ел.инсталације. 

    

 - називни напон: AC 230/400V, 50Hz     
 - називна струја: 25 А     

 - t/I карактеристика  тип: Б (IEC 898) ком. 2   

      
1.3.  НН инсталациони једнополни 

аутоматски прекидач за заштиту 
ел.инсталације. 

    

 - називни напон: AC 230/400V, 50Hz     

 - називна струја: 16 А     
 - t/I карактеристика  тип: Б (IEC 898) ком. 22   
      
1.4. НН инсталациони једнополни 

аутоматски прекидач за заштиту ел. 
инсталације 

    

 - називни напон: AC 230/400V, 50Hz     

 - називна струја: 10А     

 - t/I карактеристика тип: Б (IEC 898) ком. 13   
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1.5. НН инсталациони једнополни 
аутоматски прекидач за заштиту 
ел.инсталације 

    

 - називни напон: AC 230/400V, 50Hz     

 - називна струја: 6А     
 - t/I карактеристика тип: Б (IEC 898) ком. 2   

      

1.6. Моторни контактор за спољашње 
осветљење  

    

 - тип: DSL6 - 32     
 - управљачки напон 220V, 50Hz     

 - главни контакти: 3 радна 10А     

 - помоћни контакти: 3 радна +2 мирна 
6 А 

    

  ком. 1   
      

1.7. Транзисторски фоторелеј са сондом     

 - тип: MFOR     
 - управљачки напон 220V, 50Hz ком. 1   

      

1.8. Једнополна гребенаста склопка са 
два положаја за укљ./искљ. 
спољашњег осветљења 

    

 - тип: MN-16-54-U     

 - називна термичка струја: 16А     
 - називни напон: 380V, 50Hz     

 - производ: "Eltex" или слично ком. 1   

      
Опрема и материјал за електричне 
инсталације: 

    

      

2.  Светиљка за радно осветљење са 
белим параболичним сјајним 
растером (ожичена за трофазни 
развод AC  3x230V,50Hz (L1,L2,L3,N и 
PE) као и за DC развод 110 V (L+,L-) 
беле боје 

    

 (10 ком. у РП 35kV и 10kV , 6 ком. у 
ЛУМ, 1 ком. у ходнику, 1 ком. у остави, 
1 ком. у предпростору) 

    

 - са две флуоресцентне сијалице 
  FC 36 W, 230V, 50Hz, TB, КОМП. 

    

 - за монтажу на таваницу ком. 25   
      
3. Светлосна цев за радно oсветљење 

од елоксираног алуминијума исте боје 
као у поз. 9. 

    

 (кабловски простор  РП 35kV и 10kV)     

 - са једном флуоресцентном 
сијалицом FC 36W, 230V, 50Hz, TB, 
КОМП.  

    

 - за монтажу на зид ком. 22   
      

4. Светиљке за радно осветљење са 
ливеним дифузором од провидног 
акрилног стакла за влажне просторије 
(IP54) 
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 (улаз)     

 - са две флуоресцентне сијалице     

   FC 2x16W, 230V, 50Hz, TB, КОМП.     
 - за монтажу на таваницу  ком. 1   

      

5. Светиљка за радно осветљење са  
дифузором од провидног 
поликарбоната за влажне просторије 
(IP54) и просторије са агресивним 
испарењима 

    

 (просторија аку – батерије)     

 - ожичена за монофазни развод  
230V,50Hz (L1 или L2 или L3,N,PE) 

    

 - са две флуоресцентне сијалице     
   FC 36W, 230V, 50Hz, TB КОМП.     

 - за монтажу на таваницу ком. 1   
      
6. Светиљка за радно осветљење са 

белом опалном стакленом куглом 
    

 - са једном сијалицом са металним   
влакном 60W, 230V, 50Hz, сијалично 
грло Е-27 

    

 - за монтажу на таваницу ком. 1   

      

7. Светиљка за нужно осветљење са 
параболичним сјајним растером 
(ожичена за трофазни развод AC 
3x230V, 50Hz (L1,L2,L3,N и PE) као и 
за DC развод 110 V (L+,L-) беле боје 
са траком црвене боје на сенилу 
светиљке. Ширина светиљке иста као 
за светиљке дате у позицији 2. 

    

 (6 ком. у РП  35kV и 10kV, 6 ком. у 
ЛУМ, 1 ком. у улазу, 1 ком. у ходнику, 
1ком. у предпростору и 1 ком, у WC-у) 

    

 - са четири сијалице са металним 
влакном 10W, 110V, DC, сијалично 
грло Е-14 

    

 - за монтажу на плафон или зид ком. 20   

      

8. Светиљка за нужно осветљење са 
параболичним сјајним растером 
(ожичена за трофазни развод AC 
3x230V, 50Hz (L1,L2,L3,N и PE) као и 
за DC развод 110 V (L+,L-) беле боје 
са траком црвене боје на сенилу 
светиљке. Ширина светиљке иста као 
за светиљке дате у позицији 2. IP54 за 
влажан простор са агресивним 
испарењима. 

    

 (просторија аку – батерије)     

 - са четири сијалице са металним 
влакном 10W, 110V, DC, сијалично 
грло Е-14 

    

 - за монтажу на плафон или зид ком. 1   

      

9. Светиљка за нужно осветљење од     
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елоксираног алуминијума са траком 
црвене боје на сенилу светиљке  

 (кабловски простор РП 35kV и 10kV)     

 - са две сијалице са металним 
вланком 20W, 110 V, јсс, сијалично 
грло Е-14 

    

 - за монтажу на зид ком. 16   
      

10. Светиљка за радно осветљење 
спољашњег теретног улаза у зграду 
постројења 35kV и 10kV 

    

 - монтажа изнад теретних врата     

 - тип: З1H /125/1015     

 - са једном живином сијалицом 125W, 
230V, 50Hz са уграђеним 
предспојним уређајем 

    

 - за монтажу на зид     

 - производ " Minel-Schreder " или 
слично  

ком. 1   

      

11. Инсталациони једнополни обични 
прекидач 

    

 (3 ком. у РП 35kV и 10kV, 1 ком у ЛУМ, 
1 ком. улаз, 1 ком. предпростор) 

    

 - 10 А, 230V, 50Hz     
 - за суве просторије     
 - за уградњу у зид ком. 6   
      
12. Инсталациони једнополни обични 

прекидач 
    

 (1 ком. предпростор, 1 ком. испред 
WC-а) 

    

 - 16 А, 230V, 50 Hz     
 - за влажне просторије     
 - за уградњу у зид  ком. 2   
      
13. Инсталациони једнополни 

наизменични прекидач 
    

 (4 ком. РП 35kV и 10kV, 1 ком. ЛУМ)     
 - 10 А, 230 V, 50 Hz     
 - за суве просторије     
 - за уградњу у зид ком. 10   
      
14. Инсталациони једнополни обични 

прекидач 
    

 (2 ком. предпростор, 1 ком испред 
WC-а) 

    

 - 10 А, 230V, 50Hz,     
 - за влажне просторије     
 - за уградњу у зид ком. 3   
      
15. Инсталациони једнополни 

наизменични прекидач 
    

 (улаз)     
 - 10 А, 230V, 50Hz      
 - за влажне просторије     
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 - за уградњу на зид ком. 1  
 
 
 

 

      
16. Инсталациони једнополни обични 

прекидач 
    

 (1 ком теретни улаз у РП 35kV и 10 
kV) 

    

 - 10 А, 230V, 50Hz,     
 - за влажне просторије     
 - за уградњу на зид ком. 1   
 
 

     

17. Монофазна "шуко" утичница     
 (1 ком. зид РП 35kV и 10 kV до ЛУМ-а, 

6 ком. ЛУМ, 1 ком. остава, 8 ком. 
кабловски простор РП 35kV и 10 kV) 

    

 - 16 А, 250 V, 50 Hz     
 - са контактом за заштитно уземљење 

PE 
    

 - за суве просторије      
 - за уградњу у зид ком. 20   
      
18. Монофазна “шуко” утичница     
 (просторија аку – батерије)     
 - 16А, 250V, 50Hz     
 - са контактом за заштитно уземљење 

PE 
    

 - за влажне просторије     
 - за уградњу у зид ком. 1   
      
19.  Трофазна "шуко" утичница     
 (3 ком. зид РП 35kV и 10 kV до ЛУМ-а, 

1 ком. зид РП 35kV и 10 kV код 
теретних врата, 1 ком. ЛУМ) 

    

 - 16А, 400 V, 50Hz     
 - са неутралним контактом N     
 - са контактом за заштитно уземљење 

PE 
    

 - за суве просторије     
 - за уградњу у зид ком. 10   
      
20. Петострука монофазна “шуко” 

утичница са ccа. 10m кабла 
 

ком. 
 

1 
  

      
21. Зидна ел.грејалица 2.000 W, 230 V, 

50Hz. 
 

ком. 
 

1 
  

      
22. Собни термостат за укљ./искљ. зидне 

ел.грејалице 
 

ком. 
 

1 
  

      
23. Минијатурни моторни контактор за 

укљ./искљ. зидне ел.грејалице 
    

 - тип: DSL4-31     
 - управљачки напон; AC 230V, 50Hz     
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 - називна радна струја: 12 А     
 - производ: "Минел" или слично  ком. 1  

 
 

 

      
24.  Електрични грејач ваздуха са   

 вентилатором и собним термостатом 
    

 - снага грејача: 2.500/5.000W 
 ( 2 степена) 

    

 - називни напон: 3x400/230 V, 50 Hz     
 - за монтажу на зид ком. 5   
      
25. Набавка и уградња клима уређаја, 

снаге 2 kW. 
Комплет рад, материјал и транспорт. 

ком. 3   

      
26. Електрично звонце 230 V, 50Hz ком. 1   
      
27. Тастер за ел. звонце за влажне 

просторије ( IP 54) за монтажу у зид. 
 

ком. 
 

1 
  

      
28. Кутија са сабирницом за изједначење 

потенцијала. 
 

ком. 
 

1 
  

      
29. Гибљиво пластично црево Ø 23mm m 20   
      
30. Остали ситан ел.монтажни материјал 

и прибор: 
    

 - инсталационе разводне кутије     
 Ø 60, Ø 78, 100 x 100 mm и 80 x 80 mm     
 - гибљиве ПВЦ заштитне цеви     
 - стандардна ДИН шина 35mm      
 - металне Fe/Zn обујмице за 

изједначење потенцијала металних 
водоводних цеви  

    

 - ПВЦ типле са завртњима и друго. пауш.    
 УКУПНО ПОД  1.1.2.:  

 
 УКУПНО ПОД  1.1:  

 
 

1.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КАБЛОВИ И ИНСТАЛАЦИОНИ ПРОВОДНИЦИ 
1.2.1. Електроенергетски каблови у пољу 

1. Испорука и полагање у земљу у 
ископан ров ЕЕ кабла за напајање 
спољашњег осветљења  

    

 - тип: PP44 - 2x2,5- 0,6/1kV m 150   
      
2. Испорука и полагање у кабловске 

канале и цеви ЕЕ кабла за напајање 
спољашњег осветљења 

    

 - тип: PP44 - 2 x 2,5 - 0,6/1 kV m 130   
      
3. Испорука и полагање у земљу у 

ископан ров ЕЕ кабла за тастер 
ел.звонца на капији ТС 
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 - тип: PP44 - 2 x 2,5 - 0,6/1 kV m 30   
      
4. Испорука и полагање у кабловске 

канале и цеви ЕЕ кабла за тастер 
ел.звонца на капији ТС 

    

 тип: PP44-2x2,5 - 0,6/1 kV m 35   
      
5. Испорука и полагање у земљу у 

ископан ров ЕЕ кабла за 
електромотор капије 

    

 тип: PP44 -Y-4 x 2,5 - 0,6/1 kV m 50   
 УКУПНО ПОД  1.2.1.:  

 
 
1.2.2. Инсталациони проводници у згради ТС 
 

1. Испорука и полагање у дупли под  
инсталационог проводника  

    

 - тип: PP-Y-5x16 - 300/500V m 15   
      
2. Испорука и полагање на зид под 

малтер 
инсталационог проводника 

    

 - тип: PP-Y-5x2,5 - 300/500V m 150   
      
3. Испорука и полагање на зид под 

малтер инсталационог проводника 
    

 - тип: PP-Y-3x2,5-300/500 V m 250   
      
4. Испорука и полагање у дупли под 

инсталационог проводника 
    

 - тип: PP-Y-3x2,5-300/500 V m 50   
      
5. Испорука и полагање на зид под 

малтер инсталационог проводника. 
    

 - тип: PP-Y-3x1,5 - 300/500V m 170   
      
6. Испорука и полагање у дупли под 

инсталационог проводника. 
    

 - тип: PP-Y-3x1,5-300/500 V m 30   
      
7. Испорука и полагање на зид под 

малтер инсталационог проводника 
    

 - тип: PP - 2x1,5 - 300/500 V m 250   
      
8. Испорука и полагање на зид под 

малтер инсталационог проводника 
жуто-зелене боје за изједначење 
потенцијала 

    

  - тип: P-Y-6 300/500V m 10   
      
9. Испорука и полагање у дупли под 

инсталационог проводника жуто-
зелене боје за изједначење 
потенцијала. 

    

 - тип: P-Y-6-300/500V m 6   
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 УКУПНО ПОД 1.2.2.:  
 

 УКУПНО ПОД 1.2.:  
 
 
1.3. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

1.3.1. Електромонтажни радови у пољу 
1. Ископ рупе у земљи за темељ 

расветног стуба димензија: 
    

 0,60mx0,60mx0,80m = 0,29m³/ком.     
 (за укупно 12 ком. темеља) m³ 3,5   
      
2. Израда бетонског темеља МБ15 за 

расветни стуб димензија: 
    

 0,60 mx 0,60m x 0,90m = 0,33 m³/ком     
 са четири сидрена завртња М20     
 (за укупно 12 ком. темеља). m³ 4   
      
3.   
 

Монтажа и ел.повезивање светиљке 
на расветни стуб, подизање и 
монтажа стуба на бетонски темељ 
помоћу 
сидрених завртњева. 

ком. 12 
  

      
4.   
 

Ископ земље и израда рова дубине 
0,60 м и ширине 0,30m за полагање 
НН кабла за напајање спољашњег 
осветљења и за тастер ел.звонца на 
капији ТС, затрпавање рова са 
парцијалним набијањем земље након 
полагања 
кабла. 

m 90 
  

      
5. Монтажа и ел. повезивање тастера за 

ел.звонце на малу капију ограде ТС 
 

ком. 
 

1 
  

      
6. Повезивање НН кабла на мотор капије ком. 1   
      
7. Остали ситни ел.монтажни радови     

 
 УКУПНО ПОД  1.3.1.:  

 
 
1.3.2. Електромонтажни радови у згради ТС 
 

1.   
 

Уградња НН разводног ормарића у 
зид и ел. повезивање свих 
инсталационих проводника на 
одговарајуће прикључке струјних 
кругова, као и монтажа, контактора, 
гребенасте склопке и фото релеја са 
увезивањем истих. 

ком. 1 
  

      
2. Монтажа и ел.повезивање светиљке 

за радно осветљење директно на 
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таваницу или зид помоћу завртњева и 
PVC типли. 

ком. 51 

      
  3. Монтажа и ел.повезивање светиљке 

за нужно осветљење директно на 
таваницу 
или зид помоћу завртњева и PVC 
типли. 

ком. 37 
  

      
4. Монтажа и ел.повезивање 

инсталационих  
    

 прекидача у зид. ком. 18   
      
5. Монтажа и ел.повезивање 

инсталационих 
    

 прекидача на зид ком. 5   
      
6. Монтажа и ел.повезивање 

инсталационе монофазне "шуко"  
    

 утичнице у зид. ком. 21   
      
7. Монтажа и ел.повезивање 

инсталационе трополне (трофазне) 
"шуко" утичнице  

    

 у зид. ком. 10   
      
8. Монтажа и ел.повезивање зидне 

електричне грејалице на зид помоћу 
    

 завртњева и PVC типли. ком. 1   
      
9.   
 

Монтажа и ел.повезивање контактора 
за укљ./икљ. зидне грејалице у 
инсталациону PVC кутију 100 x 100 
mm у зид 

ком. 1 
  

      
10. Монтажа и ел.повезивање термостата 

за укљ./искљ.зидне грејалице на зид 
 

ком. 
 

1 
  

      
11.   
 

Монтажа и ел. повезивање проточног 
ел.бојлера на зид помоћу завртњева и 
PVC типли. 

ком. 1 
  

      
12.   
 

Монтаза и ел.повезивање електричног 
грејача ваздуха на зид помоћу 
завртњева и PVC типли. 

ком. 5 
  

      
13. Монтажа и ел. повезивање  

електричног звона на зид. 
 

ком. 
 

1 
  

      
14.   
 

Монтажа и ел.повезивање тастера 
електричног звона на  улазу 
у објекат. 

ком. 1 
  

      
15. Остали ситни електромонтажни 

радови. 
пауш.    

      
16. Испитивање и пуштање у погон пауш.    
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 електричне инсталације, мерење  
унутрашњег осветљења. 

  

 
 УКУПНО ПОД  1.3.2.  

 
 УКУПНО ПОД  1.3.  

 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА Р1 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 
 
1.1. - ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ  

  

1.2. - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КАБЛОВИ 

И ИНСТАЛАЦИОНИ ПРОВОДНИЦИ 

 

  

1.3. - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ  

  

СВЕ УКУПНО Р1:  

 
 

2. УЗЕМЉЕЊЕ 

2.1. МАТЕРИЈАЛ 

2.1.1. Материјал у пољу 

1. Бакарно уже Cu 50mm² за израду 
хоризонталног мрежастог уземљивача 
ТС , спојева апарата и носача, као и 
за сва остала потребна повезивања 
уземљивачке инсталације ТС. (Укупна 
дужина cca 1400m.) 

    

 447kg/km x 1,4km = 625.8kg  ≈630kg kg 630   
      
2. Бакарно уже Cu 95 mm² за уземљење 

неутрале 110 kV ЕТ1. (Укупна дужина 
cca 30m.) 

    

 846kg/km x 0,03km = 25,38kg  ≈30kg kg 30   
      
3. Поцинкована Fe/Zn трака 30x4mm за 

уземљење ограде ТС. (Укупна дужина 
cca 500m.) 

    

 942кг/км x 0,5км = 471кг  ≈ 500кг kg 500   
      
4. Поцинкована Fe/Zn трака 25x3mm за 

уземљење решетке у трафо боксу 
(Укупна дужина cca 150m за оба 
трафо бокса.) 

    

 588,85kg/km x 0,15km = 88kg  ≈90kg kg 90   
      
5. Бронзана компресиона стезаљка за 

уземљење за Cu уже 50mm² за спој 
ужета у земљи. 

 
 

ком. 

 
 

250 
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6. Бронзана прикључна стезаљка за 

уземљење са два завртња за Cu уже 
50mm²: 

    

 - за спој апарата и носача ком. 70   
 - за спој носача апарата и 

уземљивача 
ком. 100   

     
 
 

 

7. Бронзана прикључна стезаљка за 
уземљење са једним завртњем за уже 
Cu 50mm²: 

    

 - за спој шасије апарата и носача ком. 70   
      
8. Укрсни комад за пролазне траке 

СРПС ЕН 50164-1:2011 за спој 
уземљивача и ограде ТС. 

 
 

ком. 

 
 

140 

  

      
9. Укрсни комад трака-уже СРПС ЕН 

50164-1:2011 за спој уземљивача и 
траке за уземљење решетке у трафо 
боксу. 

 
 

ком. 

 
 

12 

  

      

11. Комплетан дубински вертикални 
штапни уземљивач од Fe/Zn шипке 
Ø25mm, дужине 5,0 m. 

 
 

ком. 

 
 

6 

  

      
13. Комплетан шахт за дубински 

уземљивач. 
 

ком. 
 

6 
  

      
14. Бронзана компресиона прикључна 

стезаљка за спој Cu ужета 95mm² и Cu 
ужета 50mm²  у шахту дубинског 
уземљивача. 

 
 
 

ком. 

 
 
 

2 

  

      
15. Бронзана компресиона прикључна 

стезаљка за спој Cu ужета 70mm² и Cu 
ужета 50mm²  у трафо боксу за спој 
бројача одводника пренапона 110kV и 
уземљивача. 

 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 

3 

  

      
16. Бронзана прикључна стезаљка за спој 

Cu ужета 50 mm² и поцинковане 
челичне шипке Ø25mm. 

 
 

ком. 

 
 

4 

  

      
17. Бронзана прикључна стезаљка за спој 

Cu ужета 95mm² и поцинковане 
челичне шипке Ø25mm. 

 
 

ком. 

 
 

2 

  

      
18. Остали ситан непредвиђени 

материјал. 
    

 УКУПНО ПОД  2.1.1.:  
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2.1.2. Материјал у згради 

1. Fe/Znтрака 25x3mm за унутрашњу 
инсталацију уземљења. (Укупна 
дужина cca 200m.) 

    

 588,85kg/km x 0,2km = 117kg ≈120kg kg  
120 

  

      
2. Укрсни комад за пролазне траке 

СРПС ЕН 50164-1:2011 
 

ком. 
 

80 
  

     
 
 

 

3. Укрсни комад за пролазну траку и 
жицу СРПС ЕН 50164-1:2011 

 
ком. 

 
10 

  

      
4. Потпоре за траке за постављање у 

бетонски зид СРПС ЕН 50164-
4:2011Ц-10x150-П 

 
ком. 

 
40 

  

      

5. Остали ситан непредвиђени 
материјал. 

    

 УКУПНО ПОД  2.1.2.:  
 

 УКУПНО ПОД  2.1.:  
 

2.2. РАДОВИ 
2.2.1. Радови у пољу 

1. Ископ земље и израда рова дубине 
0,75m и ширине 0,4m и полагање 
уземљивачког ужета Cu 50mm², 
затрпавање рова са парцијалним 
набијањем земље на сваких 15 cm 
дубине. 

m  
 
 
 
 

700 

  

      
2. Полагање уземљивачког ужета Cu 

50mm² у кабловске канале и цеви. 
 

m 
 

200 
  

      
3. Полагање уземљивачког ужета Cu 

95mm² у кабловске канале и цеви. 
 

m 
 

20 
  

      
4. Ископ земље и израда рова дубине 

0,65m и ширине 0,4m, полагање Fe/Zn 
траке 30x4mm за уземљење ограде 
ТС, затрпавање рова са парцијалним 
набијањем земље на  сваких 15cm 
дубине. 

 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

350 

  

      
5. Израда галванских спојева ВН 

апарата са металном конструкцијом 
носача помоћу два Cu ужета 50mm² 

 
 

ком. 

 
 

70 

  

      
6. Израда галванских спојева 

уземљивача и металних конструкција 
носача апарата помоћу бронзаних 
стезаљки за уземљење. 

 
 
 

ком. 

 
 
 

120 
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7. Израда галванских спојева 

уземљивача и завртња за уземљење 
стубне светиљке. 

 
 

ком. 

 
 

12 

  

      
8. Израда шахта за дубински 

уземљивач. 
ком. 6  

 
 
 
 
 

 

      
9. Израда галванских спојева 

уземљивача у земљи помоћу 
компресионих бронзаних стезаљки за 
уземљење. 

 
 

ком. 

 
 

250 

  

      
10. Израда спојева уземљивачке траке са 

оградом ТС. 
 

ком. 
 

70 
  

      
11. Израда спојева уземљивача и 

уземљивачке траке са решетком у 
трафо боксу. 

 
 

ком. 

 
 

150 

  

      
12. Постављање дубинског уземљивача 

од поцинкованог челика Ø25mm 
дужине 5,0m. 

 
 

ком. 

 
 

6 

  

      
13. Израда споја дубинског уземљивача 

од поцинкованог челика Ø25 и Cu 
ужета 50mm². 

 
 

ком. 

 
 

4 

  

      
14. Израда споја дубинског уземљивача 

од поцинкованог челика Ø25 и Cu 
ужета 95mm². 

 
 

ком. 

 
 

2 

  

      
15. Остали ситни непредвиђени радови     

 УКУПНО ПОД  2.2.1.:  

 
2.2.2. Радови у згради 

1. Полагање уземљивачке траке Fe/Zn 
25x3mm кроз ћелије и ормане заштите 
и управљања. 

m  
 

150 

  

      
2. Полагање уземљивачке траке Fe/Zn 

25x3mm по зидовима помоћу потпора 
на сваких 1,0m дужине. 

 
 

m 

 
 

50 

  

      
3. Израда спојева и укрштања трака 

стандардним укрсним комадима. 
 

ком. 
 

130 
  

      
4. Остали ситни непредвиђени радови.     

 УКУПНО ПОД  2.2.2.:     
 

 УКУПНО ПОД  2.2.:     
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2.3. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 

1. Мерење напона додира и корака, 
отпора распростирања уземљивача и 
издавање атеста уземљења. 

 
 

компл 

   

 УКУПНО ПОД  2.3.:     
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА Р2 
УЗЕМЉЕЊE 

 
2.1. - МАТЕРИЈАЛ  

  

2.2. - РАДОВИ  

  

2.3. - ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  

  

СВЕ УКУПНО Р2:  

 
 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗР2  

(ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ) 
Р1 - ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

  

Р2 - УЗЕМЉЕЊЕ  

  

СВЕ УКУПНО ЗР2 :  

 
 
 

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ОПРЕМУ 

1 ЕТ 15001 2   

2 Прекидачи 110 kV - ДВ поље 15002 2   

3 Прекидачи 110 kV - ТР поље 15003 2   

4 
 

Растављачи 110 kV - 
уземљење 15004 2   

5 Растављачи 110 kV - 
сабирнички 15005 6   

 2 3 4 5 6 

Количина   
Јединична 
цена без  
ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а Ред.        

бр. 

 
Назив добара 

 

Кодни 
број 

Укупно 
комада (динара) (динара) 
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6 Струјни трансформатори   110 
kV 2x300 А 15006 6   

7 Струјни трансформатори   110 
kV 2x200 15007 6   

8 Капацитивни напонски 
трансформатори  110 kV 15008 2   

9 Индуктивни напонски 
трансформатор 110 kV    15009 6   

10 Одводници пренапона 110 kV 15010 6   

11 Одводници пренапона 35 kV 15011 6   

12 Одводници пренапона 10 kV 15012 6   

13 Кућни трафо 160 KVA, 10/0,4 
KV 15013 2   

14 Акубатерије  15014 2   

15 Исправљач  15015 2   

16 Инвертор  15016 1   

17 Пригушница  15017 2   

18 Постројење за уземљење 
неутралне тачке 35 KV 15018 2   

19 Орман развода наизменичног 
напона 15019 1   

20 Орман развода једносмерног 
напона 15020 1   

21 Орман развода инверторског 
напона 15021 1   

22 Ормани у пољу 15022 4   

23 РОНТ 15023 2   

24 Орман заштите 110 KV - ДВ 
поље 15024 2   

25 Орман заштите 110 KV - TR 
поље 15025 2   

26 Орман станичног рачунара 15026 1   

27 Орман обрачунског мерења 15027 1   

28 Ћелија 35 KV - трафо 15301 2   

29 Ћелија 35 KV - изводна 15302 8   

30 Ћелија 35 KV - спојна са 
додатком спојне 15303 1   

31 Ћелија 10 KV - трафо 15101 2   
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32 Ћелија 10 KV - изводна 15102 12   

33 Ћелија 10 KV - кућни трафо и 
мерна 15103 2   

34. Ћелија 10 KV - спојна са 
додатком спојне 15104 1   

 
УКУПНО за опрему 

 
 

Напомена : Уместо позиција 15103 ( ћелија кућног трансформатора са мерном - 
ком 2)  опционо је могуће понудити укупно 4 ћелије и то : две ћелије са 
функцијом " кућни трафо "  и две ћелије са функцијом " мерна ". 

   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

ЗР1 - ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО ТС 

 

 

ЗР2 - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

 

 

УКУПНО ЗА ОПРЕМУ 

 

 

СВЕ УКУПНО: 

 

 

ПДВ - 20%: 

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, са ПДВ-ом:  

 

  
         
 (Укупнa понуђена цена и словима:_______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________).  
 
            
Плаћање, под условима из изабране понуде. 

     За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

           (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године 
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Образац трошкова припреме понуде 

 
Образац бр.6. 

 
ЈН бр.17/13 

 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне  набавке: -
извођење грађевинских радова и опрема за ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац - ЈН 
бр.17/13 – у отвореном  поступку, достављамо Вам 
  
 

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 Образац трошкова припреме понуде попунити на следећи начин: 
 

1. Образац трошкова припреме понуде сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач  преузима са конкурсном 
документациjом. 

2.  Образац трошкова припреме понуде попуњава се на српском језику. 
3. Oразац трошкова припреме понуде попуњава се читко, штампаним словима 
и цена се исказује у динарима и бројчано. 

 4. У датој табели, у реду под тачком 1. - ''Трошкови израде узорака и 
модела:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају 
када наручилац од понуђача захтева доставу узорака или модела уз понуду и то 
само ако су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, 

1 2 3 4 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом Ред.        

Бр. 
Назив трошкова припреме понуде 

 
(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:   

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
УКУПНО за трошкове припреме понуде: 
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уколико наручилац од понуђача не захтева доставу узорака и модела уз понуду -  не 
изјашњавати се на овој позицији.  
 5. У датој табели, у реду под тачком 2. - ''Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у 
случају када наручилац од понуђача захтева да се уз понуду достави/е и средство/а 
обезбеђења (нпр. банкарске гаранције за озбиљност понуде), уколико наручилац не 
захтева доставу средства обезбеђења уз понуду -  не изјашњавати се на овој 
позицији.  
 6. У датој табели, у реду под тачком 3. - ''Остали непоменути трошкови:''  у 
колони 2., на предвиђеним местима уписати називе осталих трошкова које је понуђач 
имао приликом припреме понуде за предметну јавну набавку, уколико осталих 
трошкова није било - не изјашњавати се.  У истом реду у колони 3. и 4. бројчано 
исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају уколико је понуђач навео 
остале трошкове, уколико осталих трошкова није било -  не изјашњавати се на овим 
позицијама. 

7. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 3., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.3 - „Цена без 
ПДВ-а“ . 

8. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 4., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.4 - „Цена са 
ПДВ-ом“ . 
 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 Напомена: 
 Уколико понуђач приликом припреме понуде није имао трошкове који су 
напред наведени у датој табели - није у обавези да доставља овај образац. 
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

          (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац бр.7. 

 
 

МОДЕЛ ПИСМА О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ 
 
 

Обавештени смо да (навести пуно пословно име понуђача) са седиштем 
(навести седиште понуђача) (у даљем тексту Понуђач) намерава да преда 
понуду за јавну набавку (уписати пун назив набавке) бр. (уписати број набавке) 
(у даљем контексту Понуда). 
 
Овим актом потврђујемо за горе наведеног Понуђача да смо ми (пуно пословно 
име банке) са седиштем у (навести седиште банке) (у даљем тексту Банка) 
спремни да издамо неопозиву, безусловну, на први позив наплативу гаранцију у 
износу од највише 10 % од вредности понуде   
_____________________________________________________________________
_    (навести гарантовани износ - цифрама и словима уписати гарантовани 
износ) динара, као средство обезбеђења за добро извршење посла, у корист 
Корисника Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а, Ниш, у случају да 
горе наведени Понуђач буде изабран за најповољнијег понуђача и са истим буде 
закључен уговор о јавној набавци, након спроведеног поступка јавне набавке из 
става једног овог писма. 
 
Банка потврђује да је при издавању овог писма утврдила бонитет понуђача и да 
ће у случају закључења уговора, гаранцију за добро извршење посла издати без 
постављања накнадних услова које Понуђач мора испунити да би гаранција за 
добро извршење посла била издата. 
 
Преузимајући обавезу овим актом, Банка обавезује како себе тако и своје правне 
следбенике . 
 
 
 
 
 
 
Место и датум                                 Потпис овлашћеног лица и печат Банке гаранта 
 
 
_____________           (навести име презиме и функцију лица које потписује писмо) 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
Банка издаје писмо о намерама на свом меморандуму. 
Достављено писмо о намерама треба по садржини да одговара датом 
примеру ( моделу ). 
Писмо мора бити потписано од стране овлашћених лица. 

      Писмо о намерама банке означити као образац број 7. 
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Образац бр.8. 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку  јавне набавке: -извођење грађевинских радова и опрема за 
ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац - ЈН бр.17/13 најкасније приликом закључења 
уговора, доставити наручиоцу 3 (три) бланко сопствену меницу, без протеста, ради 
отклањања грешака у гарантном року, као и да ћемо истовремено наручиоцу 
предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у 
циљу наплате.  
 
 
                                                                                                             За понуђача,  
                                                                  (м.п.) 

                                                                                                   
_________________________ 

         (потпис) 
                                                                                    

_________________________ 
            (читко навести име и презиме) 

            
_________________________                                                                   

           (навести функцију) 
 

У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.9. 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку  јавне набавке: -извођење грађевинских радова и опрема за 
ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац  - ЈН бр.17/13 најкасније приликом закључења 
уговора, а уколико смо на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, за предмет који није истоврстан предмету ове јавне набавке, у складу са чл. 
83. Закона о јавним набавкама, доставити наручиоцу бланко сопствену меницу, без 
протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за додатно обезбеђење 
испуњења уговорених обавеза, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и 
овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу 
наплате.  
 
 
 

                                                                                                             
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.10. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
 

Н И Ш 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 
 

 Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним техничким капацитетом 
за извршење  јавне набавке: -извођење грађевинских радова и опрема за ТС 
110/35/10кV Ниш 15-Дољевац - ЈН бр.17/13 – у отвореном  поступку. 
 
 Овим неопозиво изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач 
располаже следећом техничком опремом, а која је неопходна за извршење 
предметне јавне набавке, и то: 
 
 
Ред.бр. 
 

Опис битне понуђачеве 
техничке опремљености 

 
Површина 

   у m2 
 

 
Назив произвођача 

 
1. 

 
 
 

  

 
2. 

 
 
 

  

 
3. 

 
 
 

  

Ред.бр. 
Опис битне понуђачеве 
техничке опремљености 

 
комада Марка и тип 

 
1. 

 
 

  
 

 
2. 
  

  

 
3. 
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Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 

друге сврхе не може користити. 
 

                                                                                                        
 

 
                                                                                                            За понуђача,  
                                                                   

(м.п.)                  _________________________ 
                                                                                                                  (потпис) 

                                                                            
_________________________ 

          (читко навести име и презиме) 
 

 _________________________ 
             (навести функцију) 

У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.11. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 

 Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
за извршење  јавне набавке: -извођење грађевинских радова и опрема за ТС 
110/35/10кV Ниш 15-Дољевац  - ЈН бр.17/13– у отвореном  поступку. 
 
  I. Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има најмање - 2 (два) 
дипломирана инжењера електро струке, са важећим лиценцама, бр. лиценце 451 
и 453, запослена на неодређено или одређено време, и то: 

 
1. ___________________________________, 
                (име и презиме) 

 
2. ___________________________________. 
                 (име и презиме) 
 

за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 
  
 
  II. Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има најмање  - 1 
(једног) дипломирана инжењера грађевинске струке, са важећим лиценцама, бр. 
лиценце 410 и 411, запослена на неодређено или одређено време, и то: 

 
1. ___________________________________, 
             (име и презиме) 

 
за кога прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
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 III. Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има најмање - 70 
(седамдесет) радника, запослених на неодређено или одређено време, са најмање 
III степеном стручне спреме, и то:  
     

1. ___________________________________, 
             (име и презиме) 

 
2. ___________________________________, 
 
3. ___________________________________, 
 
4. ___________________________________, 
 
5. ___________________________________, 
 
6. ___________________________________, 
 
7. ___________________________________, 
 
8. ___________________________________, 
 
9. ___________________________________, 
 
10. ___________________________________, 
 
11. ___________________________________, 
 
12. ___________________________________, 
 
13. ___________________________________, 
 
14. ___________________________________, 
 
15. ___________________________________, 
 
16. ___________________________________, 
 
17. ___________________________________, 
 
18. ___________________________________, 
 
19. ___________________________________, 
 
20. ___________________________________, 
 
21. ___________________________________, 
 
22. ___________________________________, 
 
23. ___________________________________, 
 
24. ___________________________________, 
 
25. ___________________________________, 
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26. ___________________________________, 
 
27. ___________________________________, 
 
28. ___________________________________, 
 
29. ___________________________________, 
 
30. ___________________________________, 
 
31. ___________________________________, 
 
32. ___________________________________, 
 
33. ___________________________________, 
 
34. ___________________________________, 
 
35. ___________________________________, 
 
36. ___________________________________, 
 
37. ___________________________________, 
 
38. ___________________________________, 
 
39. ___________________________________, 
 
40. ___________________________________, 
 
41. ___________________________________, 
 
42. ___________________________________, 
 
43. ___________________________________, 
 
44. ___________________________________, 
 
45. ___________________________________, 
 
46. ___________________________________, 
 
47. ___________________________________, 
 
48. ___________________________________, 
 
49. ___________________________________, 
 
50. ___________________________________, 
 
51. ___________________________________, 
 
52. ___________________________________, 
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53. ___________________________________, 
 
54. ___________________________________, 
 
55. ___________________________________, 
 
56. ___________________________________, 
 
57. ___________________________________, 
 
58. ___________________________________, 
 
59. ___________________________________, 
 
60. ___________________________________, 
 
61. ___________________________________, 
 
62. ___________________________________, 
 
63. ___________________________________, 
 
64. ___________________________________, 
 
65. ___________________________________, 
 
66. ___________________________________, 
 
67. ___________________________________, 
 
68. ___________________________________, 
 
69. ___________________________________, 
 
70. ___________________________________. 
 
 

за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 
 
 
IV. Уједно изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има у радном 

односу (на неодређено и одређено време), укупно ___________ запослених, и то: 
 

- укупно _________ запослених на неодређено време и 
 
- укупно _________ запослених на одређено време. 
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Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 
друге сврхе не може користити. 

 
 

 
                                                                                                             За понуђача,                                                                   
 

(м.п.)                     _________________________ 
                                                                                                                  (потпис)                                                                                                   

             
_________________________ 

           (читко навести име и презиме) 
   

_________________________ 
             (навести функцију) 

 
 
 
 
 
 
 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.12. 
 

СПОРАЗУМ  
 

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

(ЈН бр.17/13) 
 

  
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке: -извођење грађевинских радова и 
опрема за ТС 110/35/10кV Ниш 15-Дољевац ЈН бр. 17/13 
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
               (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
 _______________________________;  _______________________________; 
       (навести назив другог удруженог члана )         (навести назив трећег удруженог члана) 
 
    
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:         
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 

ПИБ број:     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  

ПИБ број:     ________________________________ 
 
Одговорно лице понуђача  
овлашћено за закључење уговора: ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
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    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  

ПИБ број:     ________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  Понуђач који ће издати рачун: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  

ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  
 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 

Број текућег рачуна:     _________________________________             
 

Код банке:     _______________________________   
 
    Навести назив понуђача:  ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  

ПИБ број:     ________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 
уговора: 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
 
  
 Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да 
неће вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда.  
 Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова 
групе понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени 
неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене. 
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           Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, 
споразумно је одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача 
(конзорцијума), те да ће, у име групе понуђача (конзорцијума), потписивати и 
оверавати све обрасце из Конкурсне документације, а који се односе на понуђача.                                                                
  
                            

                Група понуђача,  
 
 
      1.  Носилац посла (стожер),                                                            

(м.п.)                         
       _________________________ 

                                                                                                        (потпис одг. лица) 
                                                                                                

                               
          2.  Други члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                                        (потпис одг. лица) 
    

 
          3.  Трећи члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                             (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр. 12.) подносити само у случају 

подношења заједничке  понуде.  
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Образац бр.13. 
Модел уговора 

У  Г  О  В  О  Р 
О ГРАЂЕЊУ 
(ЈН бр.17/13) 

 
 

 Закључен  у Нишу, између: 
 

 1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, са седиштем у Бул. др Зорана Ђинђића бр.46 а, са 
ПИБ-ом 104196932, са матичним бројем 20114142, са т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК 
банке'', које заступа директор др Игор Новаковић, као наручиоца радова, с једне 
стране и   

 
 
2.  _______________________________________ из ______________________ 
 

 ул.______________________________бр.______, са ПИБ-ом ___________________,  
 
са матичним бројем _____________________, са т.р. број _______________________ 
 
код ___________________________________________ (банке), које заступа директор  
 
__________________________________, као извођач радова, с друге стране.  
  
 
 Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 
 

 Уговорне стране заједнички констатују да је извођач радова изабран од стране 
наручиоца радова за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке -  ЈН бр.17/13. 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 

 Предмет уговора је: - извођење грађевинских радова и опрема за ТС 
110/35/10кV Ниш 15-Дољевац у свему према Конкурсној документацији за предметну 
јавну набавку и прихваћеној понуди извођача радова, под дел. бр. извођача радова 
_____________ од __________.2013. године, а која документа се налазе у прилогу 
овог уговора и чине његов саставни део.             
    

 
 

(м.п.)              _____________________________ 
                                                                                       (потпис одговорног лица понуђача) 
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Чл.3. 
 

 Уговорне стране су се споразумеле да ће извођач радова поред радова који су 
предмет овог уговора да испоручи и опрему која је наведена у табелама:   
 

Табелa "Опрема за испоруку у 2014.години" 
 

Рб. Назив опреме Кодни 
број 

Комада 

1 ЕТ 15001 1 

2 Прекидачи 110 kV -дв. пољ 15002 2 

3 Прекидачи 110 kV - тр пољ 15003 1 

4 
 

Растављачи 110 kV - узем 15004 2 

5 Растављачи 110 kV-саб 15005 5 

6 Струјни трансформатори   110 
kV 2x300 15006 6 

7 Струјни трансформатори   110 
kV 2x200 15007 3 

8 Капацитивни напонски 
трансформатори  110 kV 15008 2 

9 Индуктивни напонски 
трансформатор 110 kV 15009 6 

10 Одводници пренапона 110 kV 15010 3 

11 Одводници пренапона 35 kV 15011 0 

12 Одводници пренапона 10 kV 15012 0 

13 Кућни трафо 160 KVA,10/0,4 kV 15013 1 

14 Акубатерије 15014 2 

15 Исправљач 15015 1 

16 Инвертор 15016 1 

17 Пригушница 15017 2 

18 Постројење за уземљење неут. 
тач. 35 kV 15018 1 

19 Орман разв наизменичног 
напона 15019 1 

20 Орман разв једносмерног 
напона 15020 1 

21 Орман разв инверторског 
напона 15021 1 

22 Ормани у пољу 15022 0 
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23 РОНТ 15023 2 

24 Орман заштите 110 kV - ДВ 
поље 15024 2 

25 Орман заштите 110 kV - ТР 
поље 15025 1 

26 Орман станичног рачунара 15026 1 

27 Орман обрачунског мерења 15027 0 

28 Ћелија 35 kV – трафо 15301 1 

29 Ћелија 35 kV – изводна 15302 2 

30 Ћелија 35 kV - спојна са додат. 
спојне 15303 1 

31 Ћелија 10 kV – трафо 15101 1 

32 Ћелија 10 kV – изводна 15102 4 

33 Ћелија 10 kV - кућни трафо са 
мерном  15103 1 

34 Ћелија 10 kV - спојна са додат. 
спојне 15104 1 

 
 
 
 
   Табелa "Опрема за испоруку у 2015.години" 
 

Рб. Назив опреме Кодни 
број 

Комада 

1 ЕТ 15001 1 

2 Прекидачи 110 kV -дв. пољ 15002 0 

3 Прекидачи 110 kV - тр пољ 15003 1 

4 
 

Растављачи 110 kV - узем 15004 0 

5 Растављачи 110 kV-саб 15005 1 

6 Струјни трансформатори   110 
kV 2x300 15006 0 

7 Струјни трансформатори   110 
kV 2x200 15007 3 

8 Капацитивни напонски 
трансформатори  110 kV 15008 0 

9 Индуктивни напонски 
трансформатор 110 kV 15009 0 

10 Одводници пренапона 110 kV 15010 3 
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11 Одводници пренапона 35 kV 15011 6 

12 Одводници пренапона 10 kV 15012 6 

13 Кућни трафо 160 KVA,10/0,4 kV 15013 1 

14 Акубатерије 15014 0 

15 Исправљач 15015 1 

16 Инвертор 15016 0 

17 Пригушница 15017 0 

18 Постројење за уземљење неут. 
тач. 35 kV 15018 1 

19 Орман разв наизменичног 
напона 15019 0 

20 Орман разв једносмерног 
напона 15020 0 

21 Орман разв инверторског 
напона 15021 0 

22 Ормани у пољу 15022 4 

23 РОНТ 15023 0 

24 Орман заштите 110 kV - ДВ 
поље 15024 0 

25 Орман заштите 110 kV - ТР 
поље 15025 1 

26 Орман станичног рачунара 15026 0 

27 Орман обрачунског мерења 15027 1 

28 Ћелија 35 kV – трафо 15301 1 

29 Ћелија 35 kV – изводна 15302 6 

30 Ћелија 35 kV - спојна са додат. 
спојне 15303 0 

31 Ћелија 10 kV – трафо 15101 1 

32 Ћелија 10 kV – изводна 15102 8 

33 Ћелија 10 kV - кућни трафо са 
мерном  15103 1 

34 Ћелија 10 kV - спојна са додат. 
спојне 15104 0 

 
 
 

(м.п.)              _____________________________ 
                                                                                       (потпис одговорног лица понуђача) 
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Чл.4. 
 
 Наручилац радова наручује радове који чине предмет овог уговора и уједно 
уступа извођачу радова да изврши радове из претходног члана овог уговора, а 
извођач радова прихвата и уједно се обавезује да истe радове изврши за рачун 
наручиоца, као и да изврши испоруку добара, а у свему према условима из 
конкурсне документације за предметну јавну набавку и прихваћене понуде. 
 Наручилац радова наручује, а извођач радова прихвата и уједно се обавезује 
да изврши радове које су предмет овог уговора, односно све врсте послова који чине 
предмет овог уговора, на начин и под условима из овог уговора, а према правилима 
и стандардима за сваку врсту наведених послова, односно према правилима и 
стандардима односне специјалности.  
 Обим, врста и квалитет радова које ће извођач радова извршити, одређени су 
у Конкурсној документацији, односно у Обрасцу структуре цене који је саставни део 
Kонкурсне документације за предметну јавну набавку.  
 

Чл.5. 

 Извођач радова се обавезује да радове који чинe предмет овог уговора изведе 
својом радном снагом и својим средствима рада. 
 Нестављање приговора на квалитет извршених радова у току извршења 
радова, не одузима право наручиоцу да стави такве приговоре приликом примо-
предаје извршених предметних радова. 
 

Чл.6. 

 Извођач радова се обавезује да по завршетку изведених радова, а који чинe 
предмет овог уговора изврши и испоруку опреме из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и прихваћене понуде. 
 

УГОВОРЕНА ЦЕНА (НАКНАДА) 
Чл.7. 

 Уговорне стране су сагласне да уговорена цена (накнада) за извршене радове 
и испоручену опрему, износи: 
 
          -  ____________  динара, без обрачунатог ПДВ-а, односно, 
 
          -  ____________  динара, са обрачунатим ПДВ-ом, 
 
(и словима:______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________),  са обрачунатим ПДВ-ом, 
у свему према прихваћеној понуди извођача радова, а према појединачним ценама 
из oбрасца Стуктуре понуђене цене, којa је саставни део конкурсне документације за 
ЈН бр. 17/13.  

Уговорена цена (накнада) је са укалкулисаним свим зависним трошковима 
(превоз запослених - долазак на рад непосредних извршилаца - запослених и 
одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, ноћни рад, евентуални 
прековремени рад и свим осталим припадујућим накнадама зараде у складу са 
Законом о раду, односно са свим зависним трошковима везаним за испоруку опреме 
као што је царина, транспортни трошкови идр). 

 
(м.п.)              _____________________________ 

                                                                                       (потпис одговорног лица понуђача) 
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Уговорена цена (накнада) је фиксна и не може се мењати 
 

 
 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Чл.8. 

 
 Наручилац радова се обавезује да плаћање врши на начин и у року из 
прихваћене понуде извођача радова, а на основу оверених привремених и окончане 
ситуације и пријема фактуре – без примедби.         
 Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун извођача радова. 
 

Чл.9. 
 

 Наручилац се обавезује да плаћање за испоручену опрему из Табеле "Опрема 
за испоруку у 2014.години" изврши у 2014. години, а на начин и у року из прихваћене 
понуде, а на основу записника о квалитативном и квантитативном пријему добара - 
без примедби. 
.        Наручилац се обавезује да за опрему из Табеле "Опрема за испоруку у 
2015.години", плаћање изврши у 2015. години, а на начин и у року из прихваћене 
понуде, а на основу записника о квалитативном и квантитативном пријему добара - 
без примедби. 
 Плаћање ће се извршити у року до 45 календарских дана, а по пријему рачуна 
код наручиоца. 
 Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун извођача радова. 
 
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ИСПОРУКА ОПРЕМЕ 

Чл.10. 
 

 Извођач радова се обавезује да радове које чине предмет овог уговора  
извршава у Дољевцу на к.п.бр. 1625/3, 1626, 1627 и 1628 КО Кочане и к.п.бр. 1631/2,  
и 1630/1 КО Кочане на територији општине Дољевац . 
 Извођач се обавезује да опрему, ближе описану у конкурсној документацији 
испоручи у саграђеном објекту у Дољевцу (ТС 110/35/10 kV "Ниш 15 - Дољевац"). 
 
РОК  ЗАВРШЕТКА РАДОВА И ИСПОРУКЕ ОПРЕМЕ 

Чл.11. 
 

Извођач радова обавезује се да радове описанe у чл.2. овог уговора изврши у 
року из прихваћене понуде извођача радова.   

Уговорне стране су се сагласиле да је рок завршетка предметних радова 
битан елемент овог уговора.  

  Извођач се обавезује да опрему из Табеле "Опрема за испоруку у 
2014.години" , испоручи најкасније до 15.11.2014.године, односно до рока из 
прихваћене понуде изабраног понуђача. 
    Извођач се обавезује да опрему из Табеле "Опрема за испоруку у 
2015.години", испоручи најкасније до 30.06.2015.године, односно до рока из 
прихваћене понуде изабраног понуђача. 

Уговорне стране су се сагласиле да је рок испоруке опреме битан елемент 
уговора. 

                                              
(м.п.)              _____________________________ 

                                                                                       (потпис одговорног лица понуђача) 
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Чл.12. 
 

 У случају наступања више силе, уговорени рок се продужава најмање за 
време трајања више силе. 
 Под вишом силом подразумевају се сви непредвиђени догађаји на које 
извођач не може утицати и који га објективно спречавају да изврши своје обавезе по 
овом уговору, а које догађаје, за вишу силу, признаје судска пракса. 
 
 

                                                                                   
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА РАДОВА 

Чл.13. 
 

 Обавезе наручиоца радова су: 
 - да прибави све дозволе, потребне за извођење радова, 

- да извођача радова уведе у посао, када се стекну сви неопходни услови , 
- да извођачу радова достави пројектну документацију,  
- да извођачу радова  достави решење о именовању надзорног органа за 
предметнe радове и вршење надзора, 
- да лице које је именовано за надзорни орган, изврши записничку примо-
предају објекта, по завршетку предметних радова и 
- да изврши и друге обавезе који су предвиђени овим уговором. 
 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Чл.14. 
 

 Поред већ наведених, извођач радова има и следеће обавезе:  
 

 - да се уведе у посао у року од три дана од дана пријема позива наручиоца 
радова,  

-  да предметне радове изврши, у складу са конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку и према условима понуђеним у својој понуди, 

- да наручиоца радова писмено обавести о лицу које је одредио за 
руководиоца радова, 

- да радове који чине предмет овог уговора, изведе у складу са важећим 
прописима и нормативима, као и у складу са обавезним стандардима за 
ову врсту послова, 

- да уредно води грађевинску књигу, грађевински дневник и књигу 
инспекције,  

- да обезбеди и преда наручиоцу радова све потребне атесте за уграђени 
материјал и опрему, који је испоручио наручиоцу, 

- да достави гаранцију за уграђену опрему, 
- да изврши испоруку опреме, према динамици из члана 11 овог уговора 
- као и да изврши и друге обавезе које су предвиђене овим уговором. 
 
 

(м.п.)              _____________________________ 
                                                                                       (потпис одговорног лица понуђача) 
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ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ, ОСИГУРАЊЕ И ОДГОВОРНОСТ  
 

Чл.15. 
 
 Обавезе извођача радова у домену безбедности и здравља радника на раду 
су да, при извођењу радова, примени све мере из Закона о безбедности и здравља 
на раду, као и све друге мере неопходне у складу са подзаконским актима и актима 
наручиоца радова. 

 
Чл.16. 

 
 У смислу Закона о безбедности и здравља на раду (СГ. РС бр. 101/05.), 
извођач радова се обавезује: 
 - да у складу са законским и подзаконским актима, за лица која буду одређена 
за непосредне извршиоце, спроведе обуку и исте оспособи са стручан и безбедан 
рад (чл. 27. Закона о безбедности и здравља на раду), 
 - да наручиоцу радова достави потписане и оверене изјаве својих 
непосредних извршилаца  о њиховој оспособљености за безбедан и здрав рад, за 
послове које ће обављати код наручиоца посла, као и да је за исте запослене 
обављен лекарски преглед од стране надлежне службе медицине рада,  
 - да обезбеди одговарајућу заштитну опрему, у смислу сопственог акта о 
процени ризика (чл. 23. Закона о безбедности и здравља на раду), 

- да пре почетка пружања предметних радова, са наручиоцем закључи 
споразум у домену безбедности и здравља на раду, 
 - да пре почетка извођења предметних радова, обезбеди да запослени 
(непосредни извршиоци) код извођача радова, потпишу Изјаву да су упознати са 
мерама за безбедан рад на конкретним пословима код надлежног лица за 
безбедност и здравље радника на раду у огранку наручиоца посла, 
 -   да, у случају када запослени код извођача радова  деле радни простор са 
запосленима другог послодавца, извођач радова је дужан да закључи споразум са 
тим другим послодавцем у домену безбедности и здравља на раду на нивоу 
Привредног друштва.   

Чл.17. 
 

 Извођач радова  је у обавези да омогући: 
- лицу које ће вршити контролу спровођења превентивних мера за безбедан и 

здрав рад или лицу за безбедност и здравље на раду наручиоца, вршење контроле 
над спровођењем мера за безбедност и здравље на раду, 

- да лицу из предходног става, увид у сву тражену документацију која се тиче 
безбедности и здравља на раду и 

- достављање копије Извештаја о повреди на раду за сваког запосленог који се 
повредио приликом пружања услуге код наручиоца. 

 
 
 

(м.п.)              _____________________________ 
                                                                                       (потпис одговорног лица понуђача) 
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Чл.18. 
 

 Уговорне стране су се споразумеле да извођач радова преузима и сноси пуну 
одговорност (материјалну и нематеријалну) за, евентуалне, несрећне случајеве који 
могу настати у току реализације предметних радова, а нарочито за следеће 
случајеве, и то: 
           - за случај повређивања и/или смртног исхода својих непосредних 

извршилаца, 
           - за случај повређивања и/или смртног исхода трећих лица, проузрокованог 

радњама непосредних извршилаца-радника код извођача радова и 
           - за материјалну штету причињену наручиоцу радова и трећим лицима, 

проузроковану радњама непосредних извршилаца - запослених радника код 
извођача традова. 

 Уговорне стране су се споразумеле да се искључује било каква одговорност 
наручиоца радова у случајевима из претходног става.  
 

 
Чл.19. 

 
Средства и опрему за личну заштиту на раду за потребе непосредних 

извршилаца обезбеђује извођач радова. 
Током извршења предметних радова, извођач радова обавезује се да 

обезбеди све неопходне и обавезне мере предострожности у циљу заштите радника, 
опреме, машина, материјала и правних лица. 

Наручилац радова нема никакве обавезе у случају оштећења, пљачке или 
било којих других штета на опреми која је у власништву извођача радова. 

Наручилац радова није дужан да изврши надокнаду у случају смрти или 
повреде радника-непосредних извршилаца на раду које ангажује извођач радова, а 
које могу настати из ризика на раду или било којих других ризика којима су радници 
или друге особе изложене. 

 
Све ризике који могу настати у току извршења посла, односно пружања 

предметних радова сноси извођач радова и исти је дужан да надокнади сваку штету 
насталу на објектима и имовини наручиоца радова или трећих лица, а која настане 
приликом извршења предметних радова непосредних извршилаца-радника извођача 
радова. 

Врсту и обим штете утврђује комисија састављена од 4 члана, од којих по два 
члана одређује свака од уговорних страна. 
 
АНГАЖОВАНО ОСОБЉЕ 
         Чл.20. 

 
Како би се квалитетно испуниле све обавезе из овог уговора, извођач радова 

се обавезује да, за сво време трајања овог уговора, има запослене, односно 
непосредне извршиоце који имају одговрајућу стручну спрему и способности у 
складу са условима из конкурсне документације и понуђеним из прихваћене понуде 
извођача радова, за извођење уговорених радова, односно послова, као и да су 
оспособљени за извођење појединих послова за које се тражи одређена 
оспособљеност. 

(м.п.)              _____________________________ 
                                                                                       (потпис одговорног лица понуђача) 
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Чл.21. 
 

Уколико, у току примене овог уговора, наручилац радова утврди да извођач 
ангажује запослене супротно одредби претходног члана, наручилац радова има 
право на раскид овог уговора, о чему ће писаним путем обавестити извођача о овој 
чињеници, као и о датуму престанка важења овог уговора.  
 

 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РАДОВА И ОПРЕМЕ 
 

Чл.22. 
 

 Квантитативни и квалитативни пријем извршених радова извршиће заједничка 
комисија у року од три дана од дана завршетка предметних радова, састављена од 
по најмање једног представника уговорних страна, у моменту пријема завршених 
радова, записничким путем (Записник о примопредаји завршених радова - без 
примедби). 
 Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 
извођењу радова, а који су предмет овог уговора, наручилац има право да одбије 
пријем таквих радова, с тим што је дужан да извођачу радова одмах на то укаже, а 
извођач радова обавезује се да исте отклони одмах - о свом трошку и радове 
усагласи са условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку и 
прихваћене понуде извођача радова.  

 
Чл.23. 

 
 Уговорне стране су се сагласиле да ће се пријемно испитивање опреме које је 
предмет овог уговора извршити код произвођача опреме у складу са важећим 
стандардима, методом узорковања по избору стручног тима наручиоца састављеног 
од 3 члана.  
 Извођач се обавезује да наручиоца писменим путем обавести o датуму 
пријемног  испитивања  најмање 7 радних дана пре планираног термина испитивања 
и да уз позив достави  предлог Плана пријемног испитивања.  
 Уколико се у току испитивања опреме уоче недостаци, a на основу примедаба 
стручног тима наручиоца, извођач се обавезује да исте отклони - о свом трошку, као 
и да све недостатке усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене 
понуде.  
 По извршеном пријемном испитивању уговорне стране сачињавају записник о 
квалитативном испитивању (записник о пријемном испитивњу), који потписују обе 
уговорне стране. 
 Уговорне стране су се сагласиле да трошкови пријемног испитивања опреме 
падају на терет понуђача. 
 Квантитативни пријем опреме, извршиће се у месту испоруке, у моменту 
испоруке робе, комисијским путем. Понуђач се обавезује да писаним путем обавести 
Наручиоца о тачном датуму испоруке опреме најмање 2 (два) радна дана пре 
планираног датума испоруке. 
 Комисију која ће извршити квантитативни пријем робе чине три представника 
наручиоца и најмање један члан понуђача.  
 
 
 
 

(м.п.)              _____________________________ 
                                                                                       (потпис одговорног лица понуђача) 
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 Уговорне стране су се сагласиле, да је задатак комисије за квантитативни 
пријем опреме, да у поступку истог утврди да испоручена опрема одговара 
уговореној количини, да је опрема испоручена у оригиналном паковању као и да на 
опреми нема видљивих оштећења. Комисија је нарочито дужна да провери да ли је 
приликом испоруке опреме достављена комплетна пратећа документација која је 
захтевана конкурсном документацијом. 
 Уколико дође до квантитативног одступања или се у току квантитативног 
пријема опреме уоче недостаци, предтавници наручиоца посла су дужни да извођачу 
одмах укажу на уочене недостатке а извођач се обавезује да о свом трошку исте 
отклони и да опрему усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене 
понуде. 
 По извршеном квантитативном пријему опреме уговорне стране сачињавају 
записник о квантитативном пријему опреме , који потписују обе уговорне стране. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 

Чл.24. 
 
 

 Извођач радова гарантује наручиоцу радова за све изведене радове који чине 
предмет овог уговора. 
 Гарантни рок за комлетно завршени објекат, односно за изведене радове, које 
чине предмет овог уговора је _________ месеца од датума примопредаје објекта. 
 Извођач радова обавезује се да, у гарантном року, отклони све недостатке над 
извршеним радовима, одмах по пријављивању недостатака, а најкасније у року од 10 
дана, као и да ће наручиоцу радова надокнадити сву штету коју би услед 
квалитативних недостатака била проузрокована наручиоцу. 
 Гарантни рок за испоручену опрему износи_____________месеци од дана 
потписивања записника о квантитативном пријему опреме без примедби. 
  
 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У ПОСТ-ГАРАНЦИЈСКОМ ПЕРИОДУ 

Чл.25. 

По истеку гарантног рока, продавац се обавезује да обезбеди резервне делове за 
опрему која је предмет овог уговора, у року од ___ година од дана истека гарантног 
рока.  

 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА 

Чл.26. 
 
 Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 
са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да 
се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у  
 

(м.п.)              _____________________________ 
                                                                                       (потпис одговорног лица понуђача) 

 



 420 од 425 
 

 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке 
само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
 
 Наручилац ће банкарску гаранцију за добро извршење посла изабраном 
понуђачу вратити 31. дана од дана истека рока за коначно извршење посла за 
предметну јавну набавку, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
 
 Приликом закључења овог уговора, поред банкарске гаранције из претходног 
става, извођач радова обавезује се да наручиоцу радова преда и  3 (три) бланко 
сопственe (соло) меницe, без протеста, прописно потписанe и оверенe, као и 
овлашћењa наручиоцу радова за попуњавање истих менице и њихово подношење 
надлежној банци у циљу њихове реализације, као средство обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року, а која ће се извођачу радова вратити по 
истеку гарантног рока и периода од 30 дана по истеку гарантног рока, рачунајући 
почев од дана потписивања Записника о примопредаји завршених радова  – без 
примедби и Записника о квантитативним пријемима опреме.                         
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Чл.27. 
  
 Уколико извођач радова, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
изврши радове који чине предмет овог уговора у уговореном року за завршетак 
предметних радова,  истe  може  извршити  у  даљем  року од 10 дана, у ком  случају 
ће наручилац уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла због 
неблаговременог извршења уговора за предметну јавну набавку, у висини од 1% од 
уговорене цене (без обрачунатoог ПДВ-a) за сваки дан закашњења, а највише у 
висини од 10% од укупне уговорене цене (без обрачунатoг ПДВ-a), активирањем 
банкарске гаранције 
  
 Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе наручиоца да извођача 
радова обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да 
ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, извођач радова дужан да плати 
наручиоцу радова уговорну казну, без икакве претходне опомене наручиоца.  
 

Чл.28. 
 

 Уколико извођач радова, из било којих разлога, не изврши радове који чине 
предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по истеку рока од 10 дана од 
дана истека уговореног рока (из ст.1. претходног члана), наручилац радова може 
раскинути овај уговор због неизвршења уговорених обавеза  извођача радова, а у 
сваком случају има право на накнаду штете.  
 
 У случају из претходног става, наручилац радова може ангажовати другог 
извођача радова за обим преосталих незавршених радова у складу са овим 
уговором, а на терет извођача радова.       

 
(м.п.)              _____________________________ 

                                                                                       (потпис одговорног лица понуђача) 
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Чл.29. 
 

Уколико извођач радова, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, 
не поступи на начин и року из члана 24. ст.3, наручилац има право на накнаду штете 
у висини од 1% од укупне уговорене цене (без обрачунатoг ПДВ-a) за сваки дан 
задоцњења, а највише 10% од укупне уговорене цене (без обрачунатoг ПДВ-a), 
активирањем сопствене (соло) менице извођача радова, поднете ради обезбеђења 
уговора за отклањање грешака у гарантном року. 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе наручиоца да извођача 
радова обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да 
ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, извођач радова дужан да плати 
наручиоцу уговорну казну, без икакве претходне опомене наручиоца.  
                                                                                   

 
 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Чл.30. 
 

 Уговор се може раскинути споразумно, сагласном изјавом воље обе уговорне 
стране или раскидањем уговора уколико једна уговорна страна не испуни своју 
обавезу. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора,  под условом да 
друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да 
не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, 
писменим путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид 
овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим.  

Уколико након закључења уговора наступе околности које отежавају 
испуњење обавезе једне уговорне стране, или се због њих не може остварити сврха 
уговора, или је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних 
страна, друга уговорна страна може због промењених околности захтевати раскид 
уговора. 

 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Чл.31. 
 

 Овај уговор се закључује на период од три године и важи од обостраног 
потписивања до коначне реализације истог. 
 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.32. 
 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће 
одредбе ЗОО. 

Чл.33. 
 

 У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у 
супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Нишу. 
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 Чл.34. 
 

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветнa примерка, од којих се по три  
примерка налазе код сваке од уговорних страна. 
 

У г о в о р н е    с т р а н е: 
                   
 
 

             За наручиоца радова,                                              За извођача радова, 
                 Д И Р Е К Т О Р,                                                        Д И Р Е К Т О Р, 
 
                 
  _____________________________                         ____________________________    
                др Игор Новаковић                                     
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Образац бр.14.                                                                                       

 
ПОНУЂАЧ: 
 
Назив понуђача: ___________________________ 
 
Место седишта:  ___________________________ 
 

 
   РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  (ЈН бр.17/13)  

 
 Понуђач је, у току, 2008., 2009., 2010., 2011. и 2012. године, изршио послове који су 
уједно и предмет ове јавне набавке ЈН бр. 17/13, како је назначено у датој табели: 
 

 
 

 
Ред. 
Бр. 

 
Назив  

Наручиоца послова 
 

 
Место 
седишта 
наручиоца  

 
Контакт 
телефон 
наручиоца 

 
Предмет 
 уговора 

 
Година 

завршетка 
послова  

Укупна 
вредност 
изведених 
послова  

 (у динарима  
без ПДВ-а) 

1.  
 

     

2.  
 

     

3.  
 

     

4.  
 

     

5.  
 

     

6.  
 

     

7.  
 

     

8.  
 

     

9.  
 

     

10.  
 

     

11. 
 

      

12. 
 

      

13. 
 

      

14. 
 

      

15. 
 

      

 
 
 

   УКУПНО за 2008., 2009., 
2010., 2011. и 2012. год. 
(у динарима без ПДВ-а) 
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НАПОМЕНА: 
 

Понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, 
односно потврду свога наручиоца (потписану и печатирану).  

Понуђач може поднети потврду и на неком другом обрасцу, под условом да такав 
образац садржи најмање онолико података колико садржи образац наручиоца.  

 
 Редни бројеви су дати као предложени образац, што значи да се број позиција може 
кориговати (повећати или смањити) према стварном стању код подносиоца захтева-
понуђача.  

Уколико је наручилац – ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. у Нишу, означен као наручилац, није 
потребно достављати поменуте потврде о извршењу послова, већ је потребно само навести 
све тражене податке из табеле.  
                            
                   За понуђача, 
                                                                                                                                                                                                                         
         _________________________ 

 
 
 

У ________________________,                                                 
 
Дана, ____________ 2013. године.                  
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Образац бр.15. 

 
Штамбиљ издаваоца потврде 

 
 

______________________________________________ 
 
 

________________________ 
 

                                                     
 
 На захтев насловног предузећа, а на основу чл.77 ст.2. тач:2). подтачка: (1) Закона о 
јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012.) и службене евиденције којом располаже ово 
Предузеће, издаје се следећа  

 
 

П О Т В Р Д А 
 
 

 Овим се непозиво потврђује да је ______________________________________  из  
__________________________________, а на основу закључених одговарајућих уговора, 
извeло ниже наведене послове, и то: 
 

  
  
 Потврда ће подносиоцу захтева служити као доказ у поступку јавнe набавкe коју 
спроводи наручилац ЕД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. у Нишу - ЈН бр.17/13, док се у друге сврхе не 
може користити. 

        
        За издаваоца потврде, 

 
                                                              (м.п.)                  ___________________________      

       (потпис одговорног лица)  
 
 

 
Ред. 
бр. 

 
 

Назив послова 

Укупна  
уговорена вредност 

(у динарима без 
ПДВ-а) 

 
Година 

завршетка 
послове 

   
  1.  
     

   

   
  2.  
  

   

   
  3. 
 

   


