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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 

конкрсне 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 својини, 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. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења 

уговора за добро извршење посла, 
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 бр.10. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
20.  Образац бр.11. – 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,  

21.  Образац Референтнe листe - искључиво на моделу референтне листе 
наручиоца (купца), (Образац бр. 12.) и 

22.  Образац Потврде - за доказивање референци понуђача (Образац бр.13.). 
 
 

 
------------------------------- 
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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 добара. 
 
Поступак предметне јавне набавке се спроводи ради закључења уговора 

о јавној набавци. 
 
Контакт: Служба за набавке и уговоре, тел/факс: 018/518-591, за технички 

Мирољуб Арсовић, дипл.ел.инж.  
 
 
 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
 Набавка добара: Набавка трансформатора  110/10 kV  и 110/35 kV (ОРН 
31170000-Трансформатори) 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

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

ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

(ЈН бр.65/14) 
 
 

 
 

 1.  Предмет јавне набавке: 
 

 Набавка добара:  
  

• Набавка трансформатора  110/10 kV (ОРН 31170000-Трансформатори) 
• Набавка трансформатора  110/35 kV (ОРН 31170000-Трансформатори) 

 
 
 2. Техничке карактеристике, опис предметних добара и потребна 
количина: 
 
 
 
  
1.       ОПШТЕ 
 
 1.1          Опис 
 

Ова спецификација обухвата називне снаге, конструкцију, захтеве за 
опрему, монтажу, проверу и испитивање уљних трофазних тронамотајних 
трансформатора за спољну уградњу и пратеће опреме. Ова спецификација 
се, у основи, односи на карактеристику рада и покрива само опште аспекте 
који треба да пруже минимум стандарда квалитета и радних 
карактеристика. Други детаљи и специфични подаци се налазе у 
Тендерским цртежима, Техничким табелама и другој документацији која 
чини део овог тендера.         

 
Радна карактеристика, испитивање и ниво снаге енергетског 
трансформатора треба да су у сагласности са последњим издањем свих 
релевантних IEC стандарда. 

 
1.2           Обим испоруке           
 

Испоручилац одабран за реализацију испоруке опреме и услуге које 
укључују производњу, фабричко испитивање, паковање, транспорт оба 
трансформатора и комплетне пратеће опреме на трафостаницу ТС 
110/10kV "Ниш 5", осигурање, истовар, складиштење на месту уградње, 
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помоћ при монтажи, доставу документације, обуку особља наручиоца и 
сагласност на методологију испитивања на терену и резултате испитивања 
и завршна испитивања и испитивање за  коначно преузимање.       
Испоручилац је у обавези да достави комплетно постројење, чак и ако 
опрема и услуге које се достављају нису посебно поменути у наведеном 
обиму радова 

 

Товарна листа је дата следећом табелом.     
 

Шифра Опрема Комада 

 

Енергетски трансформатори, трофазни, 
тронамотајни, уљни, херметички заптивен, стубни, са 
терцијером,  
Преносног односа 110±11x1,5% /36,75 /10,5 кV, снаге 
31,5/31,5/10,5 МVА, спрега YNyn0d5 

1 

 Обавезни резервни делови (комплет) 1 

 

Енергетски трансформатори, трофазни, 
двонамотајни, уљни, херметички заптивен, стубни,  

Преносног односа 110±11x1,5% /10,5  кV, снаге 
31,5/31,5 МVА, спрега YNd5 

1 

 Обавезни резервни делови (комплет) 1 

 
 
1.3         Технички подаци 
 

Технички подаци су дати у Техничким табелама        
 
2.         ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ               
 
2.1             Општа конструкција 
 

Енергетски трансформатори треба да су уљни, трофазни за спољну 
уградњу са регулационом преклопком под оптерећењем 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, НЕМА ТР 1 ( за ниво 
буке) и другим релевантним IEC стандардима, осим уколико није другачије 
наведено у овим Спецификацијама.                                    

 
Енергетски трансформатори и пратећа опрема треба да су констриусани 
тако да испуњавају карактеристике које су наведене у овом одељку, 
Техничким табелама и цртежима, при амбијенталним условима на месту 
уградње.               

 
Енергетски трансформатори морају одговарати последњој фази оствареног 
развоја у области пројектовања, конструкције и материјала.                           

 
Енергетски трансформатори и сви пратећи уређаји (нпр. регулациона 
преклопка) морају бити способни да поднесу последице струје кратког 
споја, која се у Техничким табелама дефинише као симетрична струја 
кратког споја, и то приликом манипулације промене позиције извода, а 
према захтевима IEC 60076-5.        
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Сви метални делови енергетског трансформатора, морају се налазити на 
истом фиксном потенцијалу. Уземљење треба да је конструисано да 
пренесе, без штетних последица, највећу могућу струју земљоспоја у 
трајању, која се може јавити за време квара.            

 
Конструкција енергетских трансформатора треба да обезбеди минималан 
ниво буке, а да ниво вибрација не утиче негативно на стезање или да 
ствара прекомерно напрезање материјала.           

 
Ниво буке ће се мерити у просторијама произвођача у присуству 
Наручиоца, на оба наручена трансформатора. Просечни ниво буке сваког 
од трансформатора не сме бити већи  од наведеног у NЕМА ТR1.                   

 
Енергетске трансформаторе треба конструисати уз посебну пажњу на 
потискивање струја хармоника, посебно трећег и петог хармоника, у циљу 
смањења интерференције са колима за комуникацију.                   

 
2.2           Језгро                 
 

Конструкција језгра трансформатора треба да буде тростубна ( core type ) 
 

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. 

 
Посебна пажња треба да се посвети пројектовању и конструкцији угаоних 
спојева између стубова и јармова да би се избегла концентрација 
механичких и магнетних напрезања.                

 
Одговарајући метални мостови треба да се налазе између пакета 
ламината језгра да би сви делови склопа језгра били на истом потенцијалу.                

 
Ушице за дизање треба да се налазе на подесним местима склопа језгра.  

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

                 НAПOMEНA: Maгнeтнo кoлo ET-a трeбa дa будe димeнзиoнисaнo сa     
                "рeзeрвoм флуксa" oд нajмaњe:  

• 6 % зa ET сa нaпoнoм крaткoг спoja uk12 = 11%;  
• 7,5 % зa ET сa нaпoнoм крaткoг спoja uk12 = 14%; 
• 9% зa ET сa нaпoнoм крaткoг спoja uk12 = 18%. 
         Врeднoст гaрaнтoвaнe "рeзeрвe флуксa" трeбa дa сe упишe нa нaт-писну             
         плoчицу. 

 
2.3          Намотаји                 
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Намотаји треба да су израђени од високо проводног електролитичког бакра 
са 99,99% чистоће и са папирном изолацијом од чисте целолузе 
(произведено у складу са стандардима Наручиоца).                 

 
 

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.                

 
Проводници од намотаја ка проводним изолаторима морају бити адекватно 
ојачани да би се спречило оштећење због вибрација и сила кратког споја.           

 
Трајни спојеви или везе за пренос струје морају бити заварени или ојачани, 
примерено обликовани и изоловани да би се спречила концентрација 
диелектричних напрезања.                 

 
Намотаје треба изложити обухватном процесу стезања и импрегнaције.  

 
Намотаји и изводи  треба да су довољно ојачани и причвршћени да би 
правили круте склопове и на тај начин спречили релативно кретање током 
транспорта, вибрација или других околности које се могу јавити у раду.                       

 
Конструкција намотаја треба да је таква да на најмању могућу меру смањи 
негативан утицај силa за избацивање намотаја из равнотеже. Изводи треба 
да су постављени у такве позиције на намотајима да одрже, што је више 
могуће, електромагнетни баланс при свим напонским односима. 

 
Изводи се не смеју изводити са унутрашњости намотаја нити са 
међузавоја.             

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

 
   2.4         Терцијер                  
 

Потребно је обезбедити терцијерни намотај који је повезан у отворен 
троугао.  

 
Терцијарни намотај код трансформатора 110/36,75/10,5 kV се може 
теретити. Потребно је предвидети везу са четири прикључка. Сви 
прикључци морају бити доведени на спољне проводне изолаторе на суду 
трансформатора за потребе уземљења једног темена троугла и 
испитивања. Уземљење треба извести са уклоњивом и приступачном 
везом. Прикључци 3W2 и 3U1 треба да су међусобно повезани са 
демонтажном и приступачном везом.                
          

 
Намотај треба да је у стању да поднесе силе којима је изложен у свим 
условима, нарочито силама због кратког споја између прикључака или 
прикључка и земље.       
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   2.5        Уземљење неутралне тачке      
 

Према општој важећој пракси за уземљење 110 кV система, неутрална 
тачка трансформатора би ће директно спојена са земљом. На 35 кV 
систему неутрална тачка биће спојена са земљом преко одговарајуће 
ниско-омске импедансе.          

 
 
 
   2.6        Суд  
 

Суд енергетског трансфоматора треба да је конструкција ‘’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, било која врста паковања, 
подизања, померања и манипулисања не сме да изазове пренапрезање 
било ког дела суда или цурење гаса или уља. Главно тело суда са  
регулатором напона, хладњаци и пратећи цевоводи треба да су способни 
да поднесу потпун вакуум када је уље источено.            

 
Суд треба да је апсолутно водоотпоран и непропусан на врело уље, и да је 
примерено ојачан да би издржао, без дисторзије или увијања, напрезање 
које се јавља током транспорта и погона. Заптивачи и заварени спојеви, 
који долазе у додир са врелим уљем температуре од 1000C, 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 тако да омогуће 
подизање или спуштање комплетно монтираног и уљем напуњеног 
трансформатора. Капацитет оптерећења сваког од ојачања за дизање 
трансформатора не сме бити мањи од 50% од укупне тежине 
трансформатора. Неопходно је предвидети, за сваку јединицу, ушице за 
дизање комплетног активног дела трансформатора и поклопца суда и 
ојачања за вучење и гурање трансформатора у било ком правцу. Укрућења 
суда треба да су трајно заварена за суд.             

 
Измештање трансформатора ће се реализовати помоћу комплета точкова 
с прирубницом уз могућност  кретања у два правца. Промена правца 
кретања ће бити могућа тек након подизања трансформатора са 
хидрауличним дизалицама.              

 
Конструкција точкова треба да испуни следеће услове: 
 
• подужно растојање између два пара точкова, односно шина са 

аксијалним размаком треба да износи 2400 mm, 
• растојање између точкова у пару треба да је 1435 mm,        
• горе наведена растојања подразумевају растојање од унутрашњих 

ивица шина 
 



 9 од 114 
 

Енергетски 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 и 
морају бити конструисани да издрже сеизмичке силе које могу да делују на 
трансформатор.  

 
Где год је то могуће, суд трансформатора и његов помоћни прибор треба 
конструисати без џепова у којима се може задржати гас.  

 
Облик и конструкција поклопца суда и спољних уређаја за заптивање  
треба да омогуће да се киша лако и потпуно слива ка земљи.            

 
Све спојеве, ради спречавања цурења уља, извести са машинским 
прирубницама и одобреним типовима заптивки.  
 
Суд трансформатора биће опремљен вентил (засун) на свакој тачки 
повезивања са судом трансформатора. 

 
Заптивке треба да су непропусне у свим условима, посебно на врело уље 
(пожељно је да буду од синтетичке гуме или у виду плуте са неопреном). 
Потребно је предвидети средства да би се спречила надкомпресија 
заптивки.  

 
Трансформатор треба да је опремљен са најмање пет (5) џепова од 
пречника 1“ за термометре, за индикаторе температуре уља и намотаја, са 
капом за затварање - завртањ, и да се налазе на месту где је максимална 
температура уља при максималној континуалној снази.         

 
Предвидети постојање сигурносног уређаја за ослобађање прекомерног 
притиска, који се аутоматски отвара и одговарајућих је димензија и може да 
функционише без електричне енергије, који би врло брзо изршио 
ослобађање притиска који може настати у суду а који може довести до 
квара опреме. Он такође треба да спречи цурење уља трансформатора у 
свим условима при нормалном раду. Уређај треба да ради на статичком 
притиску који је нижи од хидрауличког притиска за испитивање 
трансформатора. 

 
Сигурносни уређај ће бити уграђен на главни суд а ако се постави на 
поклопац потребно је да се спречи нагомилавање гаса унутар уређаја. 
Сигурносни уређај треба да је опремљен паром контаката за искључење 
трансформатора. 

 
Називна таблица са подацима који су наведени у стандарду IEC 60076 
треба да су постављени на суд трансформатора на висини од отприлике 
1,75m изнад земље. Садржај таблице треба да је на српском језику 
ћириличном писму и треба да га одобри Наручилац.         
 

 
2.7           Вентили  
 

Вентили су типа са потпуним заптивањем и отварају се у смеру супротном 
од казаљке на сату када се користи ручни точак. Они су подесни за рад 
између минималне амбијенталне и максималне температуре уља наведене 
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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.           

 

Сваки трансформаторски суд треба да је минимално опремљен са: 
 

- вентилом од Φ50 mm у горњем делу суда и вентилом од 50 mm у доњем 
делу суда, који су постављени дијагонално један наспрам другог ради 
повезивања са опремом за филтрирање уља. Оба вентила треба да 
служе и као испусни вентили.           

- Вентили за узорковање уља, са врха, средине и дна главног суда 
-  Сви делови који садрже у себи уље, и који треба да издвоје ваздух 

током пуњења, треба да, на својим највишим тачкама, имају чеп за 
озрачивање 

 

Вентили треба да су постављени тако да им је могуће лако прићи са земље. 
 
2.8          Конзерватор 
 

Конзерватор треба да је израђен од квалитетног челика са ојачањем за 
дизање. Конзерватор треба да има довољну запремину да би се омогућило 
ширење и скупљање уља у оквиру највише и најниже температуре  уља у 
трансформатору.                

 
Суд конзерватора треба да је монтиран на највишој тачки уљног система и 
да је повезан са највишом тачком трансформаторског суда преко цеви која 
има пад. Цев треба да је опремљена вентилом који омогућава уклањање 
Бухолц релеа док је конзерватор још увек напуњен уљем.  

 
Суд конзерватора треба да има две коморе, од које је једна за уље у 
главном суду, а друга за уље које је у контакту са прекидачким делом 
регулационе преклопке.  

 
Не сме постојати веза између ове две коморе било простора за уље или 
простора за   ваздух. Свака комора треба да је опремљена са спојном 
опремом, као што је детаљно наведено у овој Тачки.      

 
Трансфоматоре треба опремити са одговарајућим дехидраторима. У 
случајевима где се на трансформаторима користе дехидратори са силика 
гелом, они треба да су модуларни и спојени тако да обезбеде неопходан 
капацитет и да испуњавају релевантне IEC стандарде.  

 
Свака комора конзерватора треба да је опремљена са вентилом за 
пуњење, испусним вентилом, магнетним показивачима нивоа уља 
опремљеним контактом за аларм и минималном количином 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.  

 
2.9          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 
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средство за хлађење у трансформаторима (произведено у складу са 
стандардом који даје Наручилац).  Уље не сме да буде корозивно што се 
доказује потврдом одговарајућег института.  

 
Трансформаторско уље не сме да има синтетичке адитиве било које врсте. 

       Диелектрична пробојна чврстоћа изолационог уља треба да износи     
                 најмање 250 kV/cm, а хемијска стабилност (индукциони период) најмање    
                 110 часова. 
       Произвођач ЕТ-а треба да да податке о осталим уљима која у току   
                 експлоатације могу да се мешају са уљем у ЕТ - у. 
        Квалитет изолационог уља потврђује се атестом који не сме да буде   
                  старији од 6 месеци.  
 
2.10         Систем за хлађење         
 

Систем ONAN/ONAF ће се користити за хлађење трансформатора. До 60% 
назначене снаге природним струјањем уља и ваздуха, изнад 60% 
назначене снаге природним струјањем уља и принудним струјањем 
ваздуха помоћу вентилатора.          

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

 
Хладњаци се испоручују са :  

 
− Чеповима на врху и у подножју сваког хладњака за пуњење и испуст 

уља;  
 

Сви прирубнички спојеви, који су од главног суда трансформатора одвојени 
са заптивкама, треба да су са њим спојени преко одговарајућих бакарних 
веза за уземљење.            

 
Предвидети демонтажу вентилатора са мотором без демонтаже хладњака.  

 
Вентилатори не смеју бити постављени директно на ребра радијатора или 
на сам радијатор. Вентилатори треба да имају свој број и јасно обележен 
смер ротације.                 

 
Потребно је предвидети решеткасту заштиту од нерђајућих челичних жица 
да би се спречио нежељени додир са лопатицама вентилатора. Потребно 
је предвидети металну заштиту на свим другим покретним деловима. 
Конструкција штитника треба да спречи додир са лопатицама или са било 
којим другим покретним деловима у складу са стандардом  IEC 60947-1. 

 
Управљање хлађењем треба да се предвиди из ормана, са прклопком за 
избор аутоматске или ручне контроле мотора опреме за хлађење и 
даљинске индикације стања система за хлађење. 

 
Уређај за хлађење треба да поседује трополни заштитни аутомат и 
управљачки механизам проверене конструкције за ручно покретање и 
заустављање. Треба предвидети и аутоматско покретање и заустављање 
које се активира са контакта уређаја за индикацију температуре намотаја. У 
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случајевима где неколико мањих мотора раде у групама, потребно је 
извести групну заштиту тако да функционише и у случајевима када се 
грешка јави на једном мотору. Предвидети лак приступ свим контактима и 
осталим деловима на којима је периодично неопходно обављати замене, 
подешавања или контроле.                     

 
Вентилатори треба да су пројектовани за 400/230 V, 50 Hz, и да не показују 
промене у раду при промени напона од ± 10%.            

 
2.11          Регулација напона  
 

Регулациона преклопка треба да се налази у неутралној тачки 
високонапонске стране за регулацију напона под оптерећњем. Регулациона 
преклопка треба да испуњава захтеве IEC 60214 и других релевантних IEC 
стандарда, осим уколико није другачије наведено у овим 
Спецификацијама.  

 
Преклопка оптерећења треба да је постављена у засебној гасно-
непропусној комори која, као и целокупна регулациона преклопка, треба да 
је интегрисана у суд трансформатора (монтажа унутар суда). Преклопка 
оптерећења ће имати вакуумски систем који је потпуно одвојен од 
трансформаторског уља у главном суду и треба да је опремљена са 
конзерватором који је раније описан. Потребно је предвидети засебан 
гасни реле са једним паром „normal open“ контактима, на споју између суда 
регулационе преклопке и конзерватора.                     

 
Комора прекидачког дела преклопке под оптерећењем треба да је лако 
приступачна у сврху прегледа, и да је  прилаз прекидачу могућ без 
тешкоћа. Провера и одржавање преклопке оптерећења обавља се без 
спуштања нивоа уља у главном суду.  

 
Било који затворени део који  није напуњен уљем треба да је прописно 
вентилисан и пројектован да спречи продор гамади. Сви контактори, 
релејни калемови или други делови треба да су примерено заштићени од 
корозије или пропадања због кондензације.  

 
Погонски мотор треба да је за 3x400/230V а.c. и да је опремељен са 
моторно-заштитним прекидачем. Предвидети граничне склопке за 
ограничавање хода механизма регулационих преклопки. Оне треба да су 
директно повезане са системом погонског механизма. Поред тога, треба 
причврстити механичке блокаде да би се, у било ком случају, спречило 
излажење склопке из опсега. Што се тиче регулационих преклопки ове 
уставе треба да поднесу пуну обртну силу коју ствара погонски механизам 
без последица по регулационе преклопке. Прикључци погонског мотора 
треба да су јасно и трајно обележени са бројевима који  одговарају оним на 
кабловима са којима се спајају. 

 
Моторни погон регулационе преклопке треба да садржи бројач операција.          

 
Преклопка треба да је изведена за локално-ручну , локално-електричну 
операцију и даљинско-електричну операцију.    
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Опрема за локалну и даљинску електричну и локалу ручну операцију треба 
да испуњава следеће услове: 

 
− Предвидети блокаду покретања електричног погона уколико је ручни 

погонски механизам у употреби;  
− Не сме постојати могућност истовременог рада неке две електричне 

контролне тачке;            
− За свако кретање корак по корак неопходно је посебно активирање на 

контролној тачки;             
− Све електричне управљачке склопке као и локални погонски механизам 

треба да су јасно обележени на прописани начин да би се приказао 
смер регулације преклопки;            

 
Управљачка и сигнална опрема предвиђена је да  даје податак на којој је 
позицији преклопка у употреби, и то механички на трансформатору а 
електрични на тачки даљинског управљања. Бројеви треба да су у опсегу 
од 1 навише. Управљачки механизам треба да је опремљен  плочом и 
изводима за паралелан рад трансформатора                

 
2.12          Проводни изолатори                 
 

Трансформатори треба да имају проводне изолаторе са терминалним 
прикључцима који су компатибилни за тип конекције описан у Техничким 
табелама, а израђују се у складу са стандардима Наручиоца.                  

 
Све напонске стране трансформатора треба да су опремљене са 
глазираним порцеланским проводним изолаторима. Изолатори на 
високонапонској страни треба да су уљно кондензаторски и опремљени су 
са следећом пратећом опремом:                  

 
• показивачем нивоа уља,             
• чепом за пуњење уља и испусни вентил, уколико нису херметички 

затворени,              
• прикључак за испитивање капацитивности (мерење угла губитака). 

 
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.                      

 
Проводни изолатори за средњи и  ниски напон (секундарна страна) и 
проводни изолатори за нулту тачку средњег напона треба да су од 
глазираног порцелана тамно браон боје.         

 
Проводни изолатори треба да подносе потпуни вакуум.        

 
Конструкција трансформатора и проводног изолатора треба да омогући да 
сваки намонтирани проводни изолатор може да се замени без отварања 
поклопца трансформатора.          

 
Одливак проводног изолатора не сме да садржи мехуре, површинке 
недостатке, напрслине и шупљине а све оштре ивице и углови треба да су 



 14 од 114 
 

обрађени и заобљени. Сви метални делови треба да су топло 
поцинковани.            

 
Прикључци и други делови који преносе струју треба да су конструисани и 
произведени да имају минималан прелазни отпор. Конекције проводног 
изолатора треба да су конструисане да смање ефекат короне и радио 
сметње на минимум.  
 
Четири терцијерна проводна изолатора предвидети у складу са Техничким 
табелама, а све проводне изолаторе треба поставити на суд 
трансформатора ради испитивања и уземљења једног темена троугла.          
 
Ово уземљење треба да се изведе помоћу демонтажне и лако доступне 
везе. Терминали 3W2 и 3U1 треба да су међусобно спојени.  
 
Проводни изолатори морају да поднесу потпуни вакуум. 

 
 
2.13         Заштитни, мерни и сигнални уређаји              
 

Трансформатори треба да су опремљени с некоклико заштитних, мерних и 
сигналних уређаја које треба да испоручи произвођач трансформатора:              

 
− Бухолц реле треба да се постави на цевну везу главног суда 

трансформатора и конзерватора. Потребно је да буде опремљен са 
контактима за сигнализацију и искључење трансформатора.         

 
-  Контактни термометар првенствено треба да служи као термометар за 
мерење температуре уља. Треба да је стандардне конструкције са сондом 
која се налази у засебном џепу, изведеном са капиларом цеви који је 
спојена са показивачем. Посебна казаљка која бележи максималне 
остварене температуре треба да је уграђена у бројчаник. Треба 
предвидети два подесива контакта за искључење/ аларм.                   

 
-  Термослика намотаја трансформатора треба да буде конструкције за 
електронску симулацију температуре намотаја са подесивим контактима за 
контролу хлађења, искључење и аларма као и са mА-ским излазом који је 
довољан за даљинско мерење и даљински надзор температуре намотаја. 
Треба да је повезан са отпорном сондом Рt100 (платина 100Ω - на 0 °С) 
унутар нерђајуће челичне цеви која се налази у џепу на плочи 
трансформатора. Индикацију оптерећења трансформатора термослика ће 
добити са струјног трансформатора који се налази у трафо пољу.             
Карактеристике сигналних уређаја за праћење температуре намотаја 
потребно је доставити Наручиоцу ради давања сагласности пре саме 
испоруке трансформатора, а такође треба да се налази у упутствима за 
рад и одржавање. 
 
- Трансформатор треба да је припремљен за казанску ( кућишну ) 

заштиту. Сви елементи трансформатора (орман хлађења, орман 
регулације, мотори вентилатора...) морају бити изоловани од суда 
трансформатора. Сам суд трансформатора мора бити изолован од 
точкова. Суд трансформатора на себи мора да има уграђен 
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одговарајући струјни трансформатор за казанску заштиту, следећих 
карактеристика: 

 

o Преносни однос 150/5 А 
o Класа 0,5 
o Снага 30 VA           

 
 
 
2.14         Доливање уља и сушење на месту уградње         
 

Уколико је пре пуштања у рад неопходно додати уље у трансформатору на 
терену, претходно треба испитати уље у трансформатору на диелектричну 
чврстоћу и садржај воде. Исто испитивање треба обавити и са уљем за 
доливање из сваког бурета или цистерне. Свим испитивањима треба да 
присуствује Наручилац или његов представник.                       

 
Уколико се сматра неопходним да је потребно приступити обради уља пре 
пуштања трансформатора у рад, Испоручилац треба да написмено достави 
Наручиоцу, детаљан опис процеса који треба да се одобри, која опрема ће 
се користити и извештај о мерама предострожности које се примењују да 
би се спречио пожар или  експлозија.                     

 
Уколико трансформатор на објекат стигне без довољног притиска гаса у 
суду, исти ће бити осушен на месту уградње и то на терет Испоручиоца.                

 
Јасна упутства,  на српском језику, о посебним мерама предострожности 
треба да су наведена у Упутству за одржавање и треба их предузети пре 
спровођења поступка вакуумирања. У Упутствима за одржавање мора се 
навести максимални вакуум који целокупан трансформатор напуњен уљем 
може безбедно да издржи, без предузимања посебних мера 
предострожности.              
 

 
2.15          Управљачки ормари           
 

Трансформатор треба да је спојен са управљачким ормаром чије је 
кућиште направљено од заварених, вруће третираних поцинкованих 
лимова или обојени са цинк-оксид бојом, монтиран на суд трансформатора 
и на месту којем се лако прилази са земље. Ормар треба да садржи сву 
управљачку и заштитну опрему за систем за хлађење, као и крајње 
прикључке за сва секундарна кола. Место монтаже ће наручилац накнадно 
прецизно одредити.         

 
Унутрашња конструкција ормара ће садржати разноврсна кола која су 
међусобно прописно и видљиво раздвојена, а дозвољавају лако и 
безбедно независно одржавање и поправку сваког од тих кола без 
ремећења рада осталих.            

 
Поред тога, предвидети ормар за локално управљање регулационим 
преклопкама како је наведено у претходним Тачкама. 
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Сви ормани треба да буду изоловани од трансформаторског суда степеном 
изолације од 2 kV. 

 
Сви управљачки ормари треба да су нивоа заштите IP 54, отпорни на 
атмосферске промене, на гамад и инсекте, имају добру вентилацију и 
опремљени су са грејачем за контролу влаге и довољним осветљењем које 
се пали и гаси преко контакта на вратима као и једна утичница 230 V а.c, 
10А. Предвидети засебну заштиту од сунца за сваки ормар. Где год је то 
могуће, прозорски рамови треба да су опремљени само са ламинираним 
стаклом.             

 
 
2.16         Заштита од корозије и фарбање 
 

Заштита од корозије и бојење треба да испуњава све претходне захтеве.             
 

Суд конзерватора, радијатори, решетке вентилатора, цеви, управљачке 
ћелије и ормари, командни ормари треба да су топло поцинковани или 
обојени цинк-оксид бојом. Завршни премаз треба да буде светло сиве боје.            

 
Произвођач треба да достави предложену методу за заштиту суда од 
корозије ради добијања сагласности. 

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

 
У сваком случају, произвођач треба да достави на сагласност предложене 
намазе боје са својим хемијским саставом и препорученим упутством за 
примену од произвођача.   

 
Опрема треба да је конструисана тако да се избегне било каква 
карактеристика која може подстаћи настанак рђе.    
 
 

 
3.             СПЕЦИЈАЛНА ОПРЕМА И АЛАТИ  
 

Нису предмет испоруке. 
 
 
 
 
 

 
4.                РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ                             
 

Радови које треба обавити према овом Одељку обухватају испоруку 
резервних делова. Технички захтеви за резервне делове су описани у 
Техничким табелама.    

         Зa свaки тип ET-a трeбa дa буду oбeзбeђeни слeдeћи рeзeрвни дeлoви: 
• прoвoдни изoлaтoр 110 kV, кoмплeт; 
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• пoрцeлaн зa изoлaтoрe 10,5 kV и 36,75 kV; 
• гaрнитурa кoнтaкaтa зa рeгулaциoну прeклoпку; 
• вeнтилaтoр сa eлeктрoмoтoрoм (нajмaњe 5); 
• гaрнитурa свих зaптивaчa; 
• пoкaзивaчи нивoa уљa у кoнзeрвaтoримa; 
• силикaгeл пoсудe сa сaдржинoм. 

 
          Прoизвoђaч ET-a je oбaвeзaн дa пoсeдуje зaлиху рeзeрвних дeлoвa    
          нajмaњe 10 гoдинa пo прeстaнку прoизвoдњe oдрeђeнoг типa ET-a.            

 
                Сви додатни резервни делови које препоручује Испоручилац треба да су      
                набројани у одговарајућој Табели.    

                 
 
5.             ЗАХТЕВИ ЗА МОНТАЖУ 
 

Поред претходних захтева неопходно је применити и следеће:     
 

– Опрема се премешта или се њоме рукује у сандуцима или заштитном 
материјалу, док није спремна за монтажу на трајној локацији. 
Приликом скидања амбалаже и уградње избегавати непотребан утицај 
на опрему.       

– Околина опреме на месту уградње је веома важна и треба да се 
очисти да би се спречио продор прашине или влаге која је штетна по 
квалитет и карактеристике рада.     

– Сва челична конструкција треба да је вруће поцинкована.  
 

Поступак монтаже и уградње ће извести Наручилац, под надзором Испоручиоца, 
чије ће особље бити обучено од стране Испоручиоца.    

       

   

 
6.          ПАКОВАЊЕ, ОТПРЕМА И ТРАНСПОРТ                          
 

Паковање, отпрема и транспорт треба да се планира у складу са 
претходним захтевима. Поред тога, неопходно је испунити и следеће 
захтеве:                          

 
- Уколико се трансформатор транспортује са уљем, уље треба да је насуто 
до нивоа потпуног покривања намотаја.                   

 
- Уколико се трансформатори транспортују без уља, суд треба испунити са 
сувим азотом а предвидети уређај за аутоматску регулацију притиска гаса. 
Трансформаторе који садрже гас при транспорту, напуниће и одржавати 
Испоручилац и то на вишем притиску од атмосферског притиска све док гас 
не буде замењен са уљем. Притисак гаса пре отпреме и по пријему на 
објекту мора бити документован. Потребно је предвидети уређаје за 
мерење притиска у суду. 
Произвођач ће обезбедити и испоручити уље за прво пуњење у 
неповратним цистернама или бурадима.          
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Сви отвори за делове трансформатора, као нпр. проводних изолатора, који 
су скинути са трансформатора током транспорта, морају бити покривени 
неповратним плочама. Кондензаторски проводни изолатори се морају 
транспортовати у оригиналној фабричкој амбалажи (неповратна). 
Трансформатори треба да су опремљени са инструментима за бележење 
”удара’’ до којих долази током транзита.           

 
Сви делови морају бити пажљиво упаковани за транспорт тако да су 
заштићени од механичких оштећења и штетних утицаја воде и климатских 
услова који се јављају током транзита до крајње дестинације, као и током 
дужег складиштења пре монтаже.            

 
Ради добијања сагласности Наручиоца, Испоручилац треба да припреми и 
достави цртеже и комплетна упутства о средствима и методама које треба 
користити ради уградње и скидања тешке опреме, попут тела 
трансформатора.        

 
7.   ГАРАНЦИЈЕ О КАРАКТЕРИСТИКАМА     РАДА И ОДБИЈАЊЕ       
 

Уговорена опрема и пратеће услуге треба да су у сагласности са 
детаљима и гаранцијама наведеним у претходним и наредним одељцима. 
Толеранце не смеју да премаше вредности дефинисане у IEC 60076-1, 2, 3, 
4, 5 и 10, или оне које су наведене у Техничким табелама . 
   

 
7.1          Евалуација радних карактеристика 
 

Евалуација ће се обавити у погледу струје празног хода, коефицијента 
корисног дејства, могућношћу преоптерећења,  раста температуре и нивоа 
буке ( према Табели са техничким подацима )     

 
7.2       Новчане казне (пенали) за одступања од гарантованих 
    вредности      

 
 
 
7.2.1     Губици 
 

За сваки кW који премашује гарантоване вредности из Техничких табела 
Испоручилац биће санкционисан: 
− 3 500 € за губитке у празном ходу    
− 1.500 € за губитке при оптерећењу 
− 1.500 € за потрошњу система за хлађење 

Прoизвoђaч ET-a дaje пoдaткe o губицимa у прaзнoм хoду и губицимa збoг 
oптeрeћeњa у oднoсу нa тeмпeрaтуру нaмoтaja oд 75 oC зa средњи положај 
регулатора. У губиткe сe укључује и пoтрoшњa пoмoћних урeђaja (вeнтилaтoри, 
грejaчи, мoтoр рeгулaциoнe прeклoпкe итд.). 
 

7.2.2         Раст температуре  
Раст температуре намотаја се установљава преко типских испитивања. 
Уколико, према резултатима обављених испитивања у оквиру области 
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примене Уговора, измерени температурни раст премашује гарантоване 
вредности, цена за трансформаторе ће се смањити као компензација за 
смањени животни век. Компензација се обрачунава на следећи начин:        
 

Раст температуре преко прихватљиве 
граничне вредности ∆ Т  (  оК  )      

Казна у процентима од укупне ДДУ 
цене трансформатора 

 
1  <  ∆Т  <  1.99 3 
2  <  ∆ Т  <  2.99 6 
3  <  ∆ Т  <  3.99 9.5 
4  <  ∆ Т  <  4.99 13.5 

 
Неће бити наплатив додатни износ за измерени пораст температуре који 
би био мањи од гарантованог максимума.    
 

7.2.3.  Бука 

  

         Букa кojу ствaрa ET при нaзнaчeнoм нaпoну прикључeнoм нa глaвни извoд у 
прaзнoм хoду, сa искључeним и укључeним вeнтилaтoримa, нe смe дa прeђe 
нивo звучнe снaгe чиje су врeднoсти дaтe у тaбeли 5.13. Meрeњe нивoa букe 
врши сe прeмa стaндaрдимa JUS N.H1.551 и  IEC 551. 

 

         Taбeлa 5.13: Дoзвoљeни нивo звучнe снaгe 

Нaзнaчeнa снaгa ET-a [MVA] 20 31,5 40 
Дoзвoљeни нивo          ONAN dB (A) 71 73 74 
звучнe снaгe ONAF dB (A) 74 76 77 

              
 
 
7.3          Одбијање прихватања  
 

Наручилац може да, током испитивања у раду, одбије енергетски 
трансформатор из следећих разлога: 

 
− Уколико неки од губитака премашује за 10% гарантоване вредности 

или укупни губици премашују вредност од 10%;             
− Уколико напон кратког споја премашује толерантне вредности, који су 

дефинисане у IEC стандардима од гарантоване вредности; 
− Уколико пораст температуре премашује за више од 5% прописане 

вредности 
 
8.            ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТИВАЊА  
 
8.1           Опште          

 
Испитивања ће се спровести у циљу утврђивања да ли су материјал и 
опрема у складу са специфицираним захтевима.               
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Испитивање треба да буде у складу са свим техничким захтевима. Сва 
испитивања материјала и опреме треба да се изведу у складу са IEC 
стандардима, осим ако није другачије договорено са Наручиоцем. Уколико 
неки од тестова нису одрађени или методологија испитивања није 
дефинисана у IEC стандардима, Испоручилац треба да достави 
Наручиоцу, ради добијања сагласности  на методологију испитивања  коју 
он предлаже да се спроведе.    
 
Следеће листе тестова не искључују право Наручиоца да затражи додатна 
испитивања уколико их сматра неопходним, без додатних трошкова по 
самог Наручиоца.        
 
Током процеса производње, представници Наручиоца треба да су присутни 
на главним тачкама процеса производње о којима ће постићи договор са 
произвођачем.        
 
Типски тестови треба да се изведу на једном комаду  наведене опреме у 
сврху провере њених карактеристика.           
 
Рутински тестови и Посебни тестови треба да се изведу на сваком комаду 
опреме која треба да се испоручи у сврху откривања грешака у материјалу 
или конструкцији. Испитивања не смеју да угрозе карактеристике и 
поузданост испитиваног предмета или да му скрате век трајања.         
 
Фабрички пријемни тестови треба да се изведу у лабораторији 
произвођача у присуству корисника пре отпреме. Фабрички пријемни 
тестови треба да се изведу на сваком комаду опреме која је предвиђена за 
испоруку, у складу са рутинским и посебним тестовима.      
 
По приспећу и завршетку склапања, све компоненте опреме треба 
прегледати и испитати да би се проверио квалитет и склоност ка 
оштећењу. Испоручилац треба да детаљно осуши сву опрему да би 
уклонио влагу.    
 

8.2           Енергетски трансформатори  
 

8.2.1          Фабричка испитивања       
 

8.2.1.1       Типски тестови         
 

Уколико потврда о типском тесту трансформатора не постоји, тада треба 
обавити типско испитивање на једном трансформатору:  
1. Испитивање повишења температуре        
2. Диелектрична испитивања.      

 

8.2.1.2       Рутинска испитивања 
 
Рутинска испитивања треба да се спроведу на сваком комаду опреме која 
је предвиђена за испоруку, а у сврху откривања грешака у материјалу или 
конструкцији. Ова испитивања не смеју да науде карактеристикама и 
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поузданости било ког дела који се испитује, или да скрате његов животни 
век.            
 
На исти начин спровести фабричка пријемна испитивања на сваком комаду 
опреме која је предвиђена за испоруку.               

 
Обавити следеће рутинске тестове: 

 
1. Испитивање диелектричне чврстоће уља.    
2. Мерење изолације језгра.        
3. Мерење отпорности намотаја. 
4. Мерење преносног односа трансформације, контрола поларитета и 

провера спреге намотаја.     
5. Мерење отпора изолације. 
6. Мерење напона кратког споја, импедансе кратког споја и губитака при 

оптерећењу.                 
7. Мерење губитака у празном ходу и струје празног хода при назначеној 

фреквенцији пре и после испитивања ударним напоном.          
8. Испитивања ударним напоном. 
9.   Испитивање доведеним напона. 
10. Испитивање индукованим напона.      
11. Мерење парцијалних пражењења.       
12. Испитивање регулационе преклопке.  
 
 

8.2.1.3       Посебна испитивања     
 
Фабричко пријемно испитивање обавити на исти начин на сваком комаду 
опрему која је предвиђена за испоруку. 
        
Потребно је извести следећа испитивања:      

 
1. Мерење нулте импедансе. 
2. Мерење хармоника струје празног хода.        
3. Мерење снаге мотора вентилатора.     
4. Мерење нивоа буке, у складу са спецификацијама НЕМА бр.1.      
5. Испитивања кратког споја (IEC 60076-5).      
Напомена: Способност трансформатора да без последица поднесе 

топлотне и динамичке ефекте кратког споја треба да се представи 
израчунавањем и анализирањем конструкције. Према томе, 
трансформатори не смеју бити подвргнути испитивању на кратки 
спој, тј. та испитивања се неће спровести. 

 
8.2.2          Испитивања на месту уградње опреме         
 

8.2.2.1       Опште          
 

По приспећу и завршетку склапања, Испоручилац треба све компоненте 
опреме да преконтролише и испита ради провере квалитета и да није 
дошло до оштећења. Испоручилац треба да потврди све резултате 
испитивања на терену које достави Наручилац током уградње а 
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представник Испоручиоца треба да присуствује пуштању у рад и тестовима 
за коначно преузимање да би потписао процедуру и резултате испитивања. 
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 све 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.         

   

8.2.2.2       Испитивање током и након завршетка монтаже              
 

            Пo зaвршeнoj мoнтaжи ET-a, прe стaвљaњa у прoбни пoгoн, трeбa дa сe 
извршe  слeдeћa мeрeњa и прoвeрe: 

 
• мeрeњe oднoсa трaнсфoрмaциje зa свe пoлoжaje рeгулaциoнe прe-клoпкe 

нaзнaчeнe нa нaтписнoj плoчици; 
• мeрeњe oтпoрнoсти нaмoтaja; 
• мeрeњe oтпoрнoсти изoлaциje нaмoтaja; 
• мeрeњe tgδ ET-a и изoлaтoрa; 
• мeрeњe (кoнтрoлa) диeлeктричнe чврстoћe уљa; 
• oдрeђивaњe рaствoрeнoг гaсa и сaдржaja вoдe у уљу; 
• прoвeрa рaдa рeгулaциoнe прeклoпкe; 
• прoвeрa рaдa Бухoлц рeлea и зaштитнoг рeлea рeгулaциoнe прeклoпкe; 
• прoвeрa пoмoћних струjних кругoвa; 
• прoвeрa нивoa уљa у кoнзeрвaтoру (кoмoри) у склaду сa тeмпeрa-турoм 

вaздухa и прoвeрa зaштитнoг систeмa уљa (цeв, мeмбрaнa, aутoмaтскa 
клaпнa); 

• прoвeрa oтвoрeнoг пoлoжaja вeнтилa зa зaустaвљaњe уљa измeђу 
кoнзeрвaтoрa и трaнсфoрмaтoрскoг судa; 

• прoвeрa зaптивaчa трaнсфoрмaтoрскoг судa и рaсхлaдних бaтe-риja (ниje 
дoзвoљeнo билo кaквo цурeњe уљa!); 

• прoвeрa рaдa тeрмичкe сликe, кoнтaктнoг тeрмoмeтрa и тeрмoстa-тa и 
присуствa дoвoљнe кoличинe уљa у oдгoвaрajућим xeпoвимa; 

• прoвeрa пoлoжaja свих слaвинa, зaсунa и сличнo, рaди нeсмeтaнoг прoтoкa 
уљa и вaздухa; 

• прoвeрa стaњa дeхидрaтoрa; 
• прoвeрa лaкa (бoje) нa ET-у, нa прибoру и урeђajимa; 
• прoвeрa узeмљeњa трaнсфoрмaтoрскoг судa; 
• прoвeрa функциoнисaњa oстaлих урeђaja ET-a; 
• прoвeрa дa ли je ET пoвeзaн нa назначени нaпoн у склaду сa нaзнaкaмa нa 

нaтписнoj плoчици. 
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8.2.2.3        Завршна испитивања         
 
Главна сврха завршних испитивања је да изврши проверу коректног и 
сигурног рада опреме а нарочито да провери и потврди параметре радног 
учинка, 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.          
 
Наручилац треба да обави следећа завршна испитивања на 
трансформаторима:          
 
1. Мерење отпорности  изолације са инструментом од 5000V;      
2. Испитивање рада бухолц релеа;              
3. Испитивања рада термометара;    
4. Испитивања рада система за хлађење   
5. Провера целокупног ожичења за појединачно и даљинско управљање 

и сигнализацију;  
6. Напонска испитивања на свим нисконапонским колима;     
7. Мерење физичке, хемијске и електричне карактеристике 

трансформаторског уља након пуњења;        
8. Провера контаката за заштиту од неисправног рада регулационе 

преклопке;          
 
За извођење 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.            

 
Уколико се на испитивањима покаже да су радне карактеристике испод 
гарантованих, примениће се одредбе наведене у Тачки 7.            

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

8.2.2.4        Испитивања за коначно преузимање 
 
Током овог периода, особље Наручиоца треба да је у потпуности упознато 
са експлоатацијом и рутинским одржавањем постројења.            
 
Термин план пробних (погонских) операција и издавање одговарајућих 
уверења треба да се уради у складу са роковима дефинисаним у Уговору.          
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Испитивања за коначно преузимање ће се обавити у складу са тачком 
8.2.2.3. 
 
 

8.3.           Испитивања компоненти трансформатора           
 
Испитивања током и након производње треба да се обаве на 
компонентама трансформатора да би се проверила подударност са 
спецификацијама, коректном 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 међународним стандардима, а потребно је да их 
одобри Наручилац и по потреби присуствује испитивањима.           
 

8.4.           Суд трансформатора        
 
8.4.1           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.              
Вакуум: 

 
а.  Трансформаторски суд, комора регулационе преклопке и  радијатор 

треба, када се уље испразни, да се подвргну вакуумским 
испитивањима која су дефинисана у Табелама. Трајни угиб ојачања, и 
трајни угиб плоча не сме да премаши вредност утврђене у следећој 
табели: 

 
Главна димензија плоче између 

(два) ојачања метри управно или 
водоравно 

Максимални трајни 
(дозвољени) угиб 

до 1,5 m 3 mm 
1.5 м - 3.0 m 8 mm 
преко 3,0  m 13 mm 

 
б. Даље испитивање при вакууму који је једнак 3 милибара  апсолутног 

притиска током 8 сати обавити у сврху провере механичке 
издржљивости суда; током овог испитивања не сме доћи до оштећења 
или појаве напрслина. Ово испитивање се може комбиновати са 
другим испитивањима а може се обавити током третирања ове 
јединице.                

 
Притисак:             

 
а. Оба трансформаторска суд треба изложити притиску који одговара 

нормалном притиску плус 35 кРа. 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 
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табели. Ово испитивање се може комбиновати са рутинским 
испитивањем цурења уља.                   

 
б. Преграда регулационе преклопке треба да током 12 сати издржи 

испитивање на надпритисак, што представља нормални притисак плус 
35 кРа.      

Сигурносни уређај:               
 
У случајевима када то затражи Наручилац, један сигурносни уређај за 
ослобађање вишка притиска, треба да буде изложен повећаном притиску 
уља и треба да ради пре него што достигне нормални притисак плус 35 
кРа.        
Радни притисак треба забележити на потврди о испитивању.           
 

 
8.4.2.        Рутинско испитивање            
 

Цурење уља:             
 

Сви судови и коморе са уљем као и сви радијатори, треба да се испитају на 
заптивеност тако што се до врха напуне са уљем чија вискозност није већа 
од IEC 60296 изолационог уља, при температури од 15°С и под притиском 
који је једнак нормалном плус 35 кРа. Овај притисак треба одржавати у 
периоду од 24 сата, током ког не сме доћи до цурења.   

 
Преграда регулационе преклопке треба 24 сата да буде изложена 
нормалном притиску уља, а у току тог времена не сме да се јави цурење на 
плочи или проводним изолаторима.     
 
Одвојиви радијатори се могу испитати као засебне јединице.                

8.5.    Вентилатори, мотори, цевни систем, уређаји за 
узимање узорка уља и вентили               

 
8.5.1.       Типска испитивања             
 

Мотори – испитивања карактеристика рада треба да су у складу са IEC 
60034-1, али ће се прихватити и потврде о типским испитивањима у складу 
са IEC.             
 
Изузев неповратних вентила, сви вентили и уређаји за узорковање уља 
који су у раду или током одржавaња изложени утицају притиска уља, треба 
да су у стању да поднесу, када су испражњени од уља, апсолутни притисак 
који не прелази 35 кРа. Када су у питању вентили, ово испитивање треба 
да се изведе само на телу уређаја. Након овог типског испитивања следи 
поновно испитивање на заптивеност.    
 

8.5.2.          Рутинска испитивања           
 

Вентилатори – провера статичког и динамичког баланса на свим 
пропелерима вентилатора.                
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Контролни/ Управљачки механизам – Целокупан управљачки механизам 
подрвгнути испитивањима која су дефинисана у одговарајућем IEC.          
 
Мотори – на свим машинама, тј. где је то применљиво, извести следећа 
испитивања,:               

 
1. Мерење отпорности намотаја (на хладно).      
2. Испитивање у празном ходу при називном напону ради утврђивања 

фиксних губитака.             
3. Испитивање пренапона при 1,5 увећаним примењеним називним 

напоном при раду машине у празном ходу, током 3 минута, ради 
испитивања изолације између навоја.                  

4. Високи напон у складу са IEC 60034-1.         
 

8.6.         Трансформаторско уље 
 
8.6.1           Испитивање узорака уља            

 
Пре отпреме испитати узорке уља из сваке пошиљке у складу са IEC 
60296.                   
 
Пре пуштања у рад сваког трансформатора, Наручилац ће испитивањем 
проверити диелектричну чврстоћу уља у њему а резултате прихватити.    
 
              
 

8.7.         Опрема за регулацију напона            
 
Типска и рутинска испитивања треба да се реализују у складу са IEC 
60214.              
 

8.8.               Испитивања проводних изолатора               
 
Није предвиђено да се проводни изолатори засебно испитују током 
фабричког испитивања трансформатора. Испоручилац треба да достави, 
ради добијања одобрења, испитивања, документацију и податке за све 
проводне изолаторе трансформатора укључујући и резервне проводне 
изолаторе. Ова испитивања треба да дају, минимално, следеће резултате:              
 
− стандардна испитивања подносивим напоном индустријске 

фреквенције у влажним/сувим условима у трајању од 1 мин за све 
типове проводних изолатора;             

− испитивања ударним напоном (1,2/ 50 микросекунди) за све типове 
проводних изолатора. 

 
Дужину  пузне стазе треба потврдити у фабрици.            
 

8.9      Диелектрична испитивања у помоћним и 
управљачким колима            
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Сва секундарна ожичења, укључујући ожичење плоча и управљачка кола и 
свих апарата директно повезаних на њих треба да издрже високонапонска 
испитивања од 2000V ка земљи.               

 
   

9.             ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Потребно је израдити и доставити са Понудом следећу документацију која 
мора бити на српском језику ћириличном писму: 
 
1. Опште цртеже распореда опреме, које приказују појединости о свој 

пратећој опреми и прибору; њихове укупне димензије; транспортне и 
димензије при дизању; масу комплетних трансформатора, масу 
њихових компоненти и масу уља итд, као и детаље о захтеваним 
темељима.               

2. Шематски цртеж система за хлађење. 
3. Произвођачка спецификација пратеће опреме.  
4. Детаљни опис склопа језгра који обухвата: 

− карактеристике материјалa примењених за склоп језгра и намотаја,        
− кострукција језгра, 
− стезаљке језгра,           
− спојеви јармова/ стубова, 
− уљни канали. 

5. Детаљни технички подаци о склопу намотаја што укључује следеће: 
− конструкција намотаја, 
− припрема проводника и изолација, 
− изолација међунавоја, 
− обраду при стезању намота,  
− детаљан опис постројења и метода предложених за извођење 

испитивања,       
− прегледни каталози и литература о уграђеној опреми, заштитних 

релеа и система за хлађење,  
− Приручник или потврде о контроли квалитета. 

6. Листа постојећих потврда о типским испитивањима и извештајима, 
наводећи детаље о врсти испитивања, типу испитиваног 
трансформатора, и датум испитивања.             

7. Након обавештењу о додели Уговора, Испоручилац треба да достави 
остале цртеже и дијаграме као према Општим техничким 
спецификацијама.           

8. Упутство за рад            
9. Упутство за одржавање        
10. Упутство за монтажу 

                   Сва документација, све таблице и натписи на опреми морају бити на  
 српском језику ћириличном писму. 

 
Taкoђe, прoизвoђaч ET-a трeбa нajкaсниje нa 120 дaнa нaкoн пoтписивaњa угoвoрa o 
испoруци дa дoстaви кoриснику мeрну скицу кoмплeтнoг ET-a сa свим oбaвeзним 
димeнзиjaмa, кao и мeрнe скицe свих aпaрaтa и урe|aja кojи сe испoручуjу уз ET. 

ATEСTИ 
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Прoизвoђач ET-a дoстaвљa дoкaз квaлитeтa (aтeст, стручни нaлaз или увeрeњe 
oвлaшћeнe устaнoвe) o испитивaњу кoмплeтнoг ET-a зajeднo сa oпрeмoм и 
пoсeбнo зa: 
• изoлaциoнo уљe у трaнсфoрмaтoрскoм суду и у рeгулaциoнoj прeклoпци; 
• прoвoднe изoлaтoрe; 
• квaлитeт лимoвa зa jeзгрo; 
• квaлитeт бaкрa зa нaмoтaje; 
• рeгулaциoну прeклoпку; 
• вaкуумскe прoбe трaнсфoрмaтoрскoг судa; 
• квaлитeт aнтикoрoзивнe зaштитe; 
• тeрмичку слику. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. НИШ, 
СРБИЈА 
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Енергетски   трансформатор 
 

110+11x1,5% / 36,75 / 10,5   kV 
 

31,5 / 31,5 / 10,5   MVA 
 
 

TЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА    
 

Табела   са   техничким   подацима 
 
 
 
 

 
 
 
 
Фебруар 2015. 
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

1 ОПШТЕ    

1.1 Произвођач     

1.2 Тип  

Трансформат
ор  трофазни,  

уљни,  
херметички 
заптивен,  

са 
регулацијом 
напона у 

континуално
м раду на 

свим 
регулациони
м изводима 

(под 
оптерећењем
) за спољну 
монтажу 

 

1.3 Ознака модела    

1.4 Земља порекла    

1.5 Стандарди  

 
IEC 60076 – 
Енергетски 
трансформат

ори 
 

 

1.6 Контрола квалитета  ISO 9001  

1.7 Функција терцијера  Стабилизаци
они намотај 

 

1.8 Класа термичке изолације  A  

2 НАЗИВНИ   ПОДАЦИ   И   
КАРАКТЕРИСТИКЕ    

2.1 
Називна снага:  
- примара / секундара 
- терцијера– минимум 

 
MVA 
MVA 

 
31,5 / 31,5 
минимум 

10,5 

 

2.2 Хлађење - ONAN/ONAF  
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

2.3 

Називни напон намотаја:  
- ВН намотај  
- СН намотај  
- НН-намотај 

 
kV 
kV 
kV 

 
110 

36,75 
 10.5 

 

2.4 

Регулатор напона:  
- тип регулације 
 
 
- позиција регулатора напона  
 
 
- тип регулације напона 
- опсег регулације 
- корак регулације 
- број корака     
- називна снага 
 
 
-прекидачки елемент 

 
 
 
 
 
 
 
 

% 
% 
 
 
 

 
под 

оптерећењем 
 

у неутралној 
тачки 

намотаја ВН 
 

O.L.T.C. 
+ 16,5    - 16,5 

1.5 
23 

називна 
снага у свим 
позицијама 
вакуумски 

 

2.5 Врста регулације (линеарна, 
груба/ фина, реверзна)  

 груба/ фина  

2.6 Аутоматска регулација напона   Да  

2.7 Фреквенција Hz 50  

2.8 Спрега трофазних намотаја (група 
вектора IEC 60076) 

 YNyn0d5  

2.9 Изолација звездишта на ВН и СН 
страни 

 пуна  
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

2.10 Веза намотаја ниског напона (НН)  

Веза 
намотаја 
нискон 
напона 

изводи се за 
варијанту да 
се врши 
терећење 
терцијера 
или да у 

случају да се 
терцијер 

користи као 
стабилизацио
ни намотај, 

сва 
преспајања 
могу да се 
изврше на 
проводним 
изолаторима 
са спољашне 
стране ЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ    

3.1 

Импеданса кратког споја, 
прерачуната на референтну 
температуре од 75 0C,  при називној 
фреквенци и при називној снази: 

  
 

3.1.1 

ВН-СН на бази назначене снаге 
31,5МVА и са регулационом 
преклопком под оптерећењем у 
средњем положају 

% 

Не мање од 

11  

3.1.2 

ВН-НН на бази назначене снаге 
10,5МVА и са регулационом 
преклопком под оптерећењем у 
средњем положају 

% 7  

3.1.3 

СН-НН на бази назначене снаге 
10,5МVА и са регулационом 
преклопком под оптерећењем у 
средњем положају 

% 3  
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

3.2 

Импеданса кратког споја, 
   у најнижем положају регулатора 
напона: 
- ВН/НН 

% -  

3.3 

Импеданса кратког споја, 
   у највишем положају регулатора 
напона: 
- ВН/НН 

% -  

3.4 

Нулта импеданса, 
   у средњем положају регулатора 
напона:  
- ВН/СН: 
- ВН/НН 
- СН/НН 

 
 

% 
% 
% 

 
 
- 
- 
- 

 

3.5 

Толеранција која се примењује за 
импедансу кратког споја у % од 
гарантованих вредности при 
крајњим положајима регулатора 
напона 

% ± 1/7  

3.6 Способност трансформатора да 
поднесе спољне кратке спојеве: 

   

3.6.1 Трајање кратког споја  s 2  

3.6.2 

Подносивост симетричних струја 
кратког споја 
   током датог периода и 
   подносивост асиметричног 
кратког споја: 
- ВН намотаји 
- НН намотаји  
- терцијер  
- напон пре квара 

 
 
 

 
MVA 
MVA 
MVA  
p.u. 

 
 
 

 
7600 
2500 

- 
1.05 

 

 

3.7 Гарантовани губици    

3.7.1 

Губици у празном ходу 
- при називном напону и називној 
фреквенцији 
- при 110% називног напона и при 
називној фреквенцији 

 

kW  
 

kW 

 

26 
 

-  

 

3.7.2 
Толеранција која се примењује за 
губитке у празном ходу у % од 
гарантованих вредности 

% 10  
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

3.7.3 

Губици при оптерећењу 
прерачунати на 75 0С, за снагу 
трансформатора 31,5МВА, при 
називном напону и називној 
фреквенци, у средњем положају 
регулатора напона (позиција 12), 
ВН-СН 

kW 130  

3.7.4 
Толеранција која се примењује за 
губитке при оптерећењу у % од 
гарантоване вредности 

% 10  

3.7.5 Укупни губици kW 156  

3.7.6 
Толеранција која се примењује за 
укупне губитке од гарантоване 
вредности 

% 10  

3.8 
Оптерећење помоћне опреме 
(вентилатора, грејача, итд.): kW 2.5  

3.9 Нивои изолације:    

3.9.1 - Високонапонска страна (ВН)    LI 550 AC 230  

3.9.2 
- Звездиште високог напона 

(ВН):   LI 550 AC 230  

3.9.3 - Средњенапонска страна (СН):   LI 170 AC 70  

3.9.4 
- Звездиште средњег напона 

(СН):   LI 170 AC 70  

3.9.5 
-     Нисконапонска страна (НН) - 
минимум:   Мин. LI 75 AC 

28 
 

3.10 Највиши напон опреме(ефективна 
вредност): 

   

3.10.1 ВН kV 123  

3.10.2 ВН звездиште kV 123  

3.10.3 СН kV 38  

3.10.4 СН звездиште kV 38  

3.10.5 НН минимум kV Мин. 12  

3.11 
Називни подносиви краткотрајни 
напон, 50Hz (ефективна 
вредност): 

   

3.11.1 ВН kV 230  
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

3.11.2 ВН звездиште kV 230  

3.11.3 СН kV 70  

3.11.4 СН звездиште kV 70  

3.11.5 НН минимум kV минимум 28  

3.12 
Називни подносиви атмосферски 
ударни напон 1,2/50µS (темена 
вредност) 

   

3.12.1 ВН kV 550  

3.12.2 ВН звездиште kV 550  

3.12.3 СН kV 170  

3.12.4 СН звездиште kV 170  

3.12.5 НН kV -  

3.13 
Називни подносиви атмосферски 
ударни резани напон 2-6 µS   
(темена вредност) 

   

3.13.1 ВН kV 550  

3.13.2 ВН звездиште kV 550  

3.13.3 СН kV 170  

3.13.4 СН звездиште kV 170  

3.13.5 НН kV -  

3.14 Коефицијенти корисног дејства    

3.14.1 При cosφ=1.00 и са :    

3.14.1a - 25% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.14.1b - 50% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.14.1c - 75% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.14.1d - 100% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.14.2 При cosφ=0.8 (индуктивно) и са :    
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

3.14.2a - 25% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.14.2b - 50% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.14.2c - 75% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.14.2d - 100% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.15 

Пад напона на прикључцима 
намотаја на секундару при 
назначеној температуре и на 
средњој позицији регулационе 
преклопке под оптерећењем: 

   

3.15.1 cosφ=1.00 %   

3.15.2 cosφ=0.95 индуктивно %   

3.15.3 cosφ=0.90 индуктивно %   

3.15.4 cosφ=0.80 индуктивно %   

3.16 Струја празног хода при 
назначеној учестаности биће: 

   

3.16.1 За 0.90 Un %   

3.16.2 За 1.00 Un % ≤0,5% In  

3.16.3 За 1.05 Un %   

3.16.4 За 1.10 Un % ≤1,3% In  

3.17 

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 
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

3.18 

Дозвољено преоптерећење у 
ванредним случајевима: 
- стално дозвољено 
преоптерећење на највишој 
температури намотаја која 
премашује за 5 0C гарантовану 
граничну вредност 
- стални дозвољени пренапон 
када  температура уља у горњем 
делу  за  5ºC премашује 
гарантовану граничну вредност 
при називној снази (у % од 
називног напона) 

 
 
 

MVA 
 
 
 

% 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

3.19 
Гарантована вредност 
преоптерећења у % од називне 
снаге: 

   

3.19.1 

 Нормална предвиђена 
преоптерећења која се могу 
јавити једном дневно (у % од 
називне снаге) у оквиру 
граничне вредности пораста 
температуре намотаја од 75°C 

   

3.19.1a 

У трајању од 15 минута 
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге  

 
1,6 
1,9 
2,4 

 

3.19.1b 

У трајању од 20 минута 
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
1,5 
1,7 
2,2 

 

3.19.1c 

У трајању од 120 минута  
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
1,3 
1,4 
2,0 

 

3.19.2 

 Изненадна пролазна 
преоптерећења ( у % од 
називне снаге) са граничном  
температуром намотаја од 
85ºC  
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

3.19.2a 

У трајању од 15 минута 
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
1,7 
2,0 
2,5 

 

3.19.2b 

У трајању од 20 минута 
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
1,6 
1,8 
2,4 

 

3.19.2c 

У трајању од 120 минута  
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
1,5 
1,7 
2,2 

 

4 УЉЕ    

4.1 

Уље:  
- произвођач 
 
- тип 
- стандард 
- минимална тачка паљења  
- вискозитет на 20 ºC 
- максимална диелектрична 
чврстоћа 
- прилог табела са подацима 
-корозивност 

 
 
 
 

ºC 
mm2/s 
kV/cm 

 

 
По стандарду 

купца 
- 

IEC 60296 
- 
- 
- 
- 

Није 
корозивно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ПРОВОДНИ ИЗОЛАТОРИ    
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

5.1 

За ВН и звездиште ВН-а:  
- број 
- класа 
- произвођач 

 
- тип 
- називна струја  
- називна струја кратког споја (1 sec) 
- називни подносиви атмосфе. 
ударни нап. 
- називни подносиви напон индуст. 
фрек.  
- прикључци  
     - облик - ваљкасти, пуни 
     - дужина 
     - одговарајући за 
- минимална пузна стаза ( 25 mm/кV 
) 
- подносиви вакуум комплетног 
изолатора 

 
 

   kV 
 

 
 

A 
kA rms 
kV peak 
kV rms 

 
mm 
mm 

 
mm 

mbar 

 
4 

123 
По стандарду 

купца 
кондензаторс

ки 
≥400 
40 

550 
230 

 
∅ 30 
80 

Al проводник 
3075 
≤0,01 

 

5.2 

За СН и звездиште СН-а:  
- број 
- класа 
- произвођач 

 
- тип 
- називна струја  
- називна струја кратког споја (1 sec) 
- називни подносиви атмосфе. 
ударни нап. 
- називни подносиви напон индуст. 
фрек.  
- прикључци  
     - облик - ваљкасти, пуни 
     - дужина 
     - одговарајући за 
- минимална пузна стаза ( 25 mm/кV 
) 
- подносиви вакуум комплетног 
изолатора 

 
 

   kV 
 

 
 

A 
kA rms 
kV peak 
kV rms 

 
mm 
mm 

 
mm 

mbar 

 
4 

36 
По стандарду 

купца 
- 

≥600 
40 

170 
70 

 
∅ 20 
60 

Al проводник 
900 
≤0,01 
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

5.3 

За НН и звездиште НН-а:  
- број 
- класа 
- произвођач 

 
- тип 
- називна струја  
- називна струја кратког споја (1 sec) 
- називни подносиви атмосфе. 
ударни нап. 
- називни подносиви напон индуст. 
фрек.  
- прикључци  
     - облик - ваљкасти, пуни 
     - дужина 
     - одговарајући за 
- минимална пузна стаза ( 25 mm/кV 
) 
- подносиви вакуум комплетног 
изолатора 

 
 

   kV 
 

 
 

A 
kA rms 
kV peak 
kV rms 

 
mm 
mm 

 
mm 

mbar 

 
4 

12 
По стандарду 

купца 
- 

≥600 
- 

28 
- 
 
- 
- 

Cu 
проводник 

- 
≤0,01 

 

6 КОНСТРУКТИВНИ ПОДАЦИ     

6.1 

Максимална густина флукса у 
стубовима при:  
- називном напону  
- 105% од називног напона 

 
T 
T 

 
- 
- 

 

6.2 

Максимална густина флукса у 
јармовима при:  
- називном напону  
- 105% од називног напона 

 
T 
T 

 
- 
- 

 

6.3 

Максимална густина струје у 
намотајима при називној снази и у 
средњем положају регулатора 
напона: 
- ВН намотај  
- СН намотај  
- НН-стабилизациони намотај 

 
 

A/mm2 
A/mm2 
A/mm2 

 
 
- 
- 
- 

 

6.4 

Отпорност намотаја на 75ºС и у 
средњем положају регулатора 
напона: 
- ВН намотај  
- СН намотај  
- НН-стабилизациони намотај 

 
 

oma 
oma 
oma 

 
 
- 
- 
- 
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

6.5 

Конструктивни подаци везани за 
језгра:  
- начин стезања стубова : 
- начин стезања јармова : 
- материјал стезача : 
- број стубова : 
- врста челика за језгро  
 
- специфични губитак челика језгра 
при индукцији од 1,7 Т : 

 
 
 
 
 
 

W/kg 

- 
- 
- 
3 

По стандарду 
купца 
< 1.11 

 

6.6 Проводник од кога су израђени 
намотаји : 

 Бакар  

6.7 

Ниво буке (према NEMA TR1), при 
напону од 105% од називне 
вредности напона, при 
максималној снази и при 
укљученом комплетном 
расхладном систему 

dB ≤76  

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 -  

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 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

7.3 Максимална тежина при отпреми 
(најтежи део) 

kg -  



 42 од 114 
 

Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

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 

 
- 
- 
- 
 
- 

 

7.5 
Спољне димензије:  
- дужина 
- ширина 

 
mm 
mm 

 
- 
- 

 

7.6 Склопни цртеж  Доставити уз 
понуду 

 

7.7 

Максималне димензије суда при 
отпреми:  
- спољна висина  
- спољна ширина  
- спољна дужина 

 
mm 
mm 
mm 

 
- 
- 
- 

 

7.8 Цртеж за транспорт  Доставити уз 
понуду 

 

8 РЕГУЛАТОР   НАПОНА    

8.1 Произвођач  По стандарду 
купца 

 

8.2 Тип  -  

8.3 Називни напон kV 123  

8.4 Називна струја A ≥300  

8.5 Број корака  
23(3 у 
средњој 
позицији) 

 

8.6 Регулациони намотаји  у звездишту 
ВН 

 

8.7 Подносивост на кратки спој kA rms -  

8.8 BIL ка земљи кроз регулациони 
намотај 

kVpeak -  

8.9 
Подносиви напон индустријске 
фреквенције (1 минут) кроз 
регулациони намотај 

kV rms -  
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

8.10 Индикација положаја регулатора 
напона 

 Отпорнички 
тип 

 

8.11 Индикатор положаја регулатора за 
паралелан рад трансформатора  Да  

8.12 Гасни реле са једним контактом 
„normal-open“ ком. 1  

8.13 Прекидачки елемент  вакуумски  

9 ПОМОЋНО НАПАЈАЊЕ    

9.1 мотор  3x400V/50Hz  

9.2 грејач  230V/50Hz  

9.3 командни напон  230V/50Hz  

10 
СТРУЈНИ   ТРАНСФОРМАТОРИ   
УГРАЂЕНИ   У ЕНЕРГЕТСКИ   
ТРАНСФОМАТОР 

   

10.1 СТ у ВН фазним проводним 
изолаторима: 

 Није 
предвиђено 

 

10.2 СТ у НН фазним проводним 
изолаторима: 

 Није 
предвиђено 

 

10.3 СТ у НН неутралном проводном 
изолатору: 

 Није 
предвиђено 

 

11 РАСПОРЕД    

11.1 Проводни изолатори примарних 
намотаја 

 Подужна оса  

11.2 Проводни изолатори секундарних 
намотаја  

 
Подужна оса 
(супротно од 

ВН) 
 

11.3 Суд конзерватора  -  

11.4 Регулатор напона  Попречна оса  

11.5. Управљачки ормар  У договору са 
купцем 

 

11.6 Хладњаци  -  

11.7 Блок шема повезивања   Доставити уз 
понуду 

 

12 ХЛАДЊАЦИ    
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

12.1 Број хладњака ( укупно ) br. Није 
предвиђено 

 

12.2 Број хладњака ( за називну снагу) br. Није 
предвиђено 

 

12.3 Број резервних хладњака br. Није 
предвиђено 

 

12.4 Број резервних вентилатора br.   

12.5 Снага сваког од хладњака kW   

12.6 Подносиви вакуум комплетног 
хладњака 

mbar ≤0,01  

13 ДЕХИДРАТОР    

13.1 Тип дехидратора     

13.2 Средство за дехидрацију kg   

14 СУД   ТРАНСФОРМАТОРА    

14.1 Врста конструкције  са поклопцем  

14.2 Тип суда  -  

14.3 

Дебљина суда трансформатора:  
- страница 
- доњи део 
- гроњи део 

 
mm 
mm 
mm 

  

14.4 Материјал суда трансформатора    

14.5 

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 

 
 

 

14.6 Антикорозиона заштита суда    
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

14.7 Подносиви вакуум комплетног 
суда са хладњаком 

mbar ≤0,01  

14.8 Подносиви надпритисак 
комплетног трансформатора 

bar ≥0,3 

 

 

 

15 КОНЗЕРВАТОР    

15.1 Тип     

15.2 Број комора ком. 2  

15.3 Укупна запремина конзерватора m3   

15.4 

Минимална запремина 
конзерватора између највишег и 
најнижег нивоа као проценат 
укупног хладног уља на 00С 
запремине трансфоматора 

%   

15.5 Антикорозиона заштита 
конзерватора    

15.6 Уградња конзерватора гледано са 
стране 110 kV  Са десне 

стране 
 

16 ТЕМПЕРАТУРА   АМБИЈЕНТА    

16.1 Максимална температуре амбијента 0C + 40  

16.2 Просечна дневна температура 0C + 30  

16.3 Просечна годишња температура 0C + 20  

16.4 Минимална температуре амбијента 0C - 25  

17 ЛИСТА   ПРОИЗВОЂАЧА   
КОМПОНЕНТИ    

17.1 Трафо лим    

17.2 Бакар, чист    

17.3 Бакар, ЦТЦ    

17.4 Изолациони папир    

17.5 Трафо-борд    

17.6 Изолациони делови     

17.7 Трансформаторско уље    
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

17.8 Дехидратор    

17.9 Магнетни показивач нивоа уља    

17.10 Проводни изолатори ВН, СН и НН    

17.11 Проводни изолатори, терцијер    

17.12 Регулатор напона    

17.13 Хладњаци    

17.14 Вентилатор     

17.15 Бухолц реле    

17.16 Гасни реле    

17.17 Индикатор температуре уља    

17.18 “Термо-слика”    

17.19 Реле за ослобађање надпритиска    

17.20 Контактни термометар од 0-120 0C    

17.21 
Струјни трансформатор за 
казанску заштиту 30VA, 150/5A, 
kl.0,5, Si12 

   

18 РЕЗЕРВНИ   ДЕЛОВИ     
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5/10,5  МVА,   110±11x1,5% / 36,75/ 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарантова
но 

18.1 

Обавезни резервни  делови 
(идентични оригиналу): 
     Трансформатор:  
- проводни изолатор за терцијер 
- проводни изолатор за ВН 
- проводни изолатор за СН 
- вентилатор за хлађење са 
мотором 
- заштитни аутомати у орману 
хлађења  
- контактори у орману хлађења 
- грејачи у орману хлађења 
- комплетан сет заптивача за 
трансформ. 
     Регулатор напона:  
- мотор 
- контактер 
- заштитни аутомат 
- грејач 
- гранични прекидач 

 
 
 

комад 
комад 
комад 

 компл. 
комад 
комад 
комад 
компл. 

 
комад 
комад 
комад 
комад 
компл. 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 од сваког 
типа 

1 од сваког 
типа 

 
1 од сваког 

типа 
1 

1 од сваког 
типа 

1 од сваког 
типа 

1 од сваког 
типа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ПОСЕБНА   ОПРЕМА   И   
АЛАТИ 

   

19.1 Комплет ужади за подизање ради 
манипулације 110 кV и 35 кV 
проводним изолаторима 

компл. 
Није 

предвиђено 
  

20 ТИПСКА  ИСПИТИВАЊА     

20.1 ИЗВЕШТАЈИ   О   ТИПСКИМ   
ИСПИТИВАЊИМА   И   ПОТВРДЕ   
О   ТИПСКИМ   ИСПИТИВАЊИМА 

 
Доставити уз 

понуду 
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Енергетски   трансформатор 
 

110+11x1,5% / 10,5   kV 
 

31,5 / 31,5   MVA 
 
 

TЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА    
 

Табела   са   техничким   подацима 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Фебруар  2015. 
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5  МVА,   110±11x1,5% / 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарант
овано 

1 ОПШТЕ    

1.1 Произвођач     

1.2 Тип  

Трансформатор  
трофазни,  
уљни,  

херметички 
заптивен,  

са регулацијом 
напона у 

континуалном 
раду на свим 
регулационим 
изводима (под 
оптерећењем) 
за спољну 
монтажу 

 

1.3 Ознака модела    

1.4 Земља порекла    

1.5 Стандарди  

 
IEC 60076 – 
Енергетски 

трансформатори 
 

 

1.6 Контрола квалитета  ISO 9001  

1.7 Функција терцијера  Нема терцијер  

1.8 Класа термичке изолације  A  

2 НАЗИВНИ   ПОДАЦИ   И   
КАРАКТЕРИСТИКЕ    

2.1 Називна снага:  
- примара / секундара 

 
MVA 

 

 
31,5 / 31,5 

 
 

2.2 Хлађење - ONAN/ONAF  

2.3 

Називни напон намотаја:  
- ВН намотај  
- НН намотај  
 

 
kV 
kV 

 

 
110 
10,5 
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5  МVА,   110±11x1,5% / 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарант
овано 

2.4 

Регулатор напона:  
- тип регулације 
 
 
- позиција регулатора напона  
 
 
 
- тип регулације напона 
- опсег регулације 
- корак регулације 
- број корака     
- називна снага 
 
 
-прекидачки елемент 

 
 
 
 
 
 
 
 

% 
% 
 
 
 

 
под 

оптерећењем 
 

у неутралној 
тачки намотаја 

ВН 
 

O.L.T.C. 
+ 16,5      - 16,5 

1.5 
23 

називна снага у 
свим позицијама 

вакуумски 

 

2.5 Врста регулације (линеарна, груба/ 
фина, реверзна)  

 груба/ фина  

2.6 Аутоматска регулација напона   Да  

2.7 Фреквенција Hz 50  

2.8 Спрега трофазних намотаја (група 
вектора IEC 60076) 

 YNd5  

2.9 Изолација звездишта на ВН и НН 
страни 

 пуна  

3. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ    

3.1 

Импеданса кратког споја, прерачуната на 
референтну температуре од 75 0C,  при 
називној фреквенци и при називној 
снази: 

  
 

3.1.1 
ВН-НН на бази назначене снаге 31,5МVА 
и са регулационом преклопком под 
оптерећењем у средњем положају 

% 14 
 

3.2 

Нулта импеданса, 
   у средњем положају регулатора 
напона:  
- ВН/ НН  
 

 
 

% 
 

 
 
- 
 

 

3.3 

Толеранција која се примењује за 
импедансу кратког споја у % од 
гарантованих вредности при крајњим 
положајима регулатора напона 

% ± 1/7  
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5  МVА,   110±11x1,5% / 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарант
овано 

3.4 Способност трансформатора да 
поднесе спољне кратке спојеве: 

   

3.4.1 Трајање кратког споја  s 2  

3.4.2 

Подносивост симетричних струја 
кратког споја 
   током датог периода и 
   подносивост асиметричног кратког 
споја: 
- ВН намотаји 
- НН намотаји  
- напон пре квара 

 
 
 

 
MVA 
MVA 
p.u. 

 
 

Уписати 

 
 

 

 

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 

20 

 
 

3.5.2 
Толеранција која се примењује за 
губитке у празном ходу у % од 
гарантованих вредности 

% 10  

3.5.3 

Губици при оптерећењу прерачунати 
на 75 0С, при називном напону и 
називној фреквенци, у средњем 
положају регулатора напона: 

kW 120  

3.5.4 
Толеранција која се примењује за 
губитке при оптерећењу у % од 
гарантоване вредности 

% 10  

3.5.5 Укупни губици kW 140  

3.5.6 
Толеранција која се примењује за 
укупне губитке од гарантоване 
вредности 

% 10  

3.6 
Оптерећење помоћне опреме 
(вентилатора, грејача, итд.): kW 2,5  

3.7 Нивои изолације:    

3.7.1 - Високонапонска страна (ВН)    LI 550 AC 230  

3.7.2 - Звездиште високог напона (ВН):   LI 550 AC 230  

3.7.3 - Нисконапонска страна (НН):   LI 75 AC 28  

3.7.4 - Звездиште ниског напона (НН):   LI 75 AC 28  
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5  МVА,   110±11x1,5% / 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарант
овано 

3.8 Највиши напон опреме(ефективна 
вредност): 

   

3.8.1 ВН kV 123  

3.8.2 ВН звездиште kV 123  

3.8.3 НН  kV 12  

3.8.4 НН звездиште kV 12  

3.9 Називни подносиви краткотрајни 
напон, 50Hz (ефективна вредност): 

   

3.9.1 ВН kV 230  

3.9.2 ВН звездиште kV 230  

3.9.3 НН  kV 28  

3.9.4 НН звездиште kV 28  

3.10 
Називни подносиви атмосферски 
ударни напон 1,2/50µS (темена 
вредност) 

   

3.10.1 ВН kV 550  

3.10.2 ВН звездиште kV 550  

3.10.3 НН  kV 75  

3.10.4 НН звездиште kV 75  

3.11 
Називни подносиви атмосферски 
ударни резани напон 2-6 µS   (темена 
вредност) 

   

3.11.1 ВН kV 550  

3.11.2 ВН звездиште kV 550  

3.11.3 НН  kV 75  

3.11.4 НН звездиште kV 75  

3.12 Коефицијенти корисног дејства    

3.12.1 При cosφ=1.00 и са :    

3.12.1
a 

- 25% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.12.1
b 

- 50% оптерећења од назначене 
вредности 
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5  МVА,   110±11x1,5% / 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарант
овано 

3.12.1
c 

- 75% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.12.1
d 

- 100% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.12.2 При cosφ=0.8 (индуктивно) и са :    

3.12.2
a 

- 25% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.12.2
b 

- 50% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.12.2
c 

- 75% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.12.2
d 

- 100% оптерећења од назначене 
вредности 

   

3.13 

Пад напона на прикључцима 
намотаја на секундару при назначеној 
температуре и на средњој позицији 
регулационе преклопке под 
оптерећењем: 

   

3.13.1 cosφ=1.00 %   

3.13.2 cosφ=0.95 индуктивно %   

3.13.3 cosφ=0.90 индуктивно %   

3.13.4 cosφ=0.80 индуктивно %   

3.14 Струја празног хода при назначеној 
учестаности биће: 

   

3.14.1 За 0.90 Un %   

3.14.2 За 1.00 Un % ≤0,5% In  

3.14.3 За 1.05 Un %   

3.14.4 За 1.10 Un % ≤1,3% In  

3.15 

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 
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5  МVА,   110±11x1,5% / 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарант
овано 

3.16 

Дозвољено преоптерећење у 
ванредним случајевима: 
- стално дозвољено преоптерећење 
на највишој температури намотаја 
која премашује за 5 0C гарантовану 
граничну вредност 
- стални дозвољени пренапон када  
температура уља у горњем делу  за  
5ºC премашује гарантовану граничну 
вредност при називној снази (у % од 
називног напона) 

 
 
 

MVA 
 
 
 

% 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

3.17 Гарантована вредност 
преоптерећења у % од називне снаге: 

   

3.17.1 

 Нормална предвиђена 
преоптерећења која се могу 
јавити једном дневно (у % од 
називне снаге) у оквиру граничне 
вредности пораста температуре 
намотаја од 75°C 

   

3.17.1
a 

У трајању од 15 минута 
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге  

 
1,6 
1,9 
2,4 

 

3.17.1
b 

У трајању од 20 минута 
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
1,5 
1,7 
2,2 

 

3.17.1
c 

У трајању од 120 минута  
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
1,3 
1,4 
2,0 

 

3.17.2 

 Изненадна пролазна преоптерећења 
( у % од називне снаге) са 
граничном  температуром 
намотаја од 85ºC  

   

3.17.2
a 

У трајању од 15 минута 
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
1,7 
2,0 
2,5 
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5  МVА,   110±11x1,5% / 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарант
овано 

3.17.2
b 

У трајању од 20 минута 
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
1,6 
1,8 
2,4 

 

3.17.2
c 

У трајању од 120 минута  
   - пуна називна снага  
   - ¾  називне снаге  
   - ½  називне снаге 

 

 
1,5 
1,7 
2,2 

 

4 УЉЕ    

4.1 

Уље:  
- произвођач 
 
- тип 
- стандард 
- минимална тачка паљења  
- вискозитет на 20 ºC 
- максимална диелектрична чврстоћа 
- прилог табела са подацима 
-корозивност 

 
 
 
 

ºC 
mm2/s 
kV/cm 

 

 
По стандарду 

купца 
- 

IEC 60296 
- 
- 
- 
- 

Није корозивно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ПРОВОДНИ ИЗОЛАТОРИ    

5.1 

За ВН и звездиште ВН-а:  
- број 
- класа 
- произвођач 

 
- тип 
- називна струја  
- називна струја кратког споја (1 sec) 
- називни подносиви атмосфе. ударни 
нап. 
- називни подносиви напон индуст. 
фрек.  
- прикључци  
     - облик - ваљкасти, пуни 
     - дужина 
     - одговарајући за 
- минимална пузна стаза ( 25 mm/кV ) 
- подносиви вакуум комплетног 
изолатора 

 
 

   kV 
 

 
 

A 
kA rms 
kV peak 
kV rms 

 
mm 
mm 

 
mm 

mbar 

 
4 

123 
По стандарду 

купца 
кондензаторски 

≥400 
40 

550 
230 

 
∅ 30 
80 

Al проводник 
3075 
≤0,01 

 



 56 од 114 
 

Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5  МVА,   110±11x1,5% / 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарант
овано 

5.2 

За НН и звездиште НН-а:  
- број 
- класа 
- произвођач 

 
- тип 
- називна струја  
- називна струја кратког споја (1 sec) 
- називни подносиви атмосфе. ударни 
нап. 
- називни подносиви напон индуст. 
фрек.  
- прикључци  
     - облик - ваљкасти, пуни 
     - дужина 
     - одговарајући за 
- минимална пузна стаза ( 25 mm/кV ) 
- подносиви вакуум комплетног 
изолатора 

 
 

   kV 
 

 
 

A 
kA rms 
kV peak 
kV rms 

 
mm 
mm 

 
mm 

mbar 

 
4 

12 
По стандарду 

купца 
- 

≥2500 
40 
75 
35 

 
∅ 40 
60 

Al проводник 
900 
≤0,01 

 

     

6 КОНСТРУКТИВНИ ПОДАЦИ     

6.1 

Максимална густина флукса у 
стубовима при:  
- називном напону  
- 105% од називног напона 

 
T 
T 

 
- 
- 

 

6.2 

Максимална густина флукса у 
јармовима при:  
- називном напону  
- 105% од називног напона 

 
T 
T 

 
- 
- 

 

6.3 

Максимална густина струје у 
намотајима при називној снази и у 
средњем положају регулатора 
напона: 
- ВН намотај  
- НН намотај  

 
 
 

A/mm2 
A/mm2 

 
 
- 
- 
- 

 

6.4 

Отпорност намотаја на 75ºС и у 
средњем положају регулатора 
напона: 
- ВН намотај  
- НН намотај  

 
 
 

oma 
oma 

 
 
- 
- 
- 
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5  МVА,   110±11x1,5% / 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарант
овано 

6.5 

Конструктивни подаци везани за језгра:  
- начин стезања стубова : 
- начин стезања јармова : 
- материјал стезача : 
- број стубова : 
- врста челика за језгро  
 
- специфични губитак челика језгра при 
индукцији од 1,7 Т : 

 
 
 
 
 
 

W/kg 

- 
- 
- 
3 

По стандарду 
купца 
< 1.11 

 

6.6 Проводник од кога су израђени 
намотаји : 

 Бакар  

6.7 

Ниво буке (према NEMA TR1), при 
напону од 105% од називне 
вредности напона, при максималној 
снази и при укљученом комплетном 
расхладном систему 

dB ≤76  

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 -  

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 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

7.3 Максимална тежина при отпреми 
(најтежи део) 

kg -  

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 

 
- 
- 
- 
 
- 

 

7.5 
Спољне димензије:  
- дужина 
- ширина 

 
mm 
mm 

 
- 
- 
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5  МVА,   110±11x1,5% / 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарант
овано 

7.6 Склопни цртеж  Доставити уз 
понуду 

 

7.7 

Максималне димензије суда при 
отпреми:  
- спољна висина  
- спољна ширина  
- спољна дужина 

 
mm 
mm 
mm 

 
- 
- 
- 

 

7.8 Цртеж за транспорт  Доставити уз 
понуду 

 

8 РЕГУЛАТОР   НАПОНА    

8.1 Произвођач  По стандарду 
купца 

 

8.2 Тип  -  

8.3 Називни напон kV 123  

8.4 Називна струја A ≥300  

8.5 Број корака  23(3 у средњој 
позицији) 

 

8.6 Регулациони намотаји  у звездишту ВН  

8.7 Подносивост на кратки спој kA rms -  

8.8 BIL ка земљи кроз регулациони 
намотај 

kVpea
k 

-  

8.9 
Подносиви напон индустријске 
фреквенције (1 минут) кроз 
регулациони намотај 

kV rms -  

8.10 Индикација положаја регулатора 
напона 

 Отпорнички тип  

8.11 Индикатор положаја регулатора за 
паралелан рад трансформатора  Да  

8.12 Гасни реле са једним контактом „normal-
open“ ком. 1  

8.13 Прекидачки елемент  вакуумски  

9 ПОМОЋНО НАПАЈАЊЕ    

9.1 мотор  3x400V/50Hz  

9.2 грејач  230V/50Hz  
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5  МVА,   110±11x1,5% / 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарант
овано 

9.3 командни напон  230V/50Hz  

10 
СТРУЈНИ   ТРАНСФОРМАТОРИ   
УГРАЂЕНИ   У ЕНЕРГЕТСКИ   
ТРАНСФОМАТОР 

   

10.1 СТ у ВН фазним проводним 
изолаторима: 

 Није предвиђено  

10.2 СТ у НН фазним проводним 
изолаторима: 

 Није предвиђено  

10.3 СТ у НН неутралном проводном 
изолатору: 

 Није предвиђено  

11 РАСПОРЕД    

11.1 Проводни изолатори примарних 
намотаја 

 Подужна оса  

11.2 Проводни изолатори секундарних 
намотаја  

 Подужна оса 
(супротно од ВН) 

 

11.3 Суд конзерватора  -  

11.4 Регулатор напона  Попречна оса  

11.5. Управљачки ормар  У договору са 
купцем 

 

11.6 Хладњаци  -  

11.7 Блок шема повезивања   Доставити уз 
понуду 

 

12 ХЛАДЊАЦИ    

12.1 Број хладњака ( укупно ) br. Није предвиђено  

12.2 Број хладњака ( за називну снагу) br. Није предвиђено  

12.3 Број резервних хладњака br. Није предвиђено  

12.4 Број резервних вентилатора br.   

12.5 Снага сваког од хладњака kW   

12.6 Подносиви вакуум комплетног 
хладњака 

mbar ≤0,01  

13 ДЕХИДРАТОР    

13.1 Тип дехидратора     

13.2 Средство за дехидрацију kg   
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5  МVА,   110±11x1,5% / 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарант
овано 

14 СУД   ТРАНСФОРМАТОРА    

14.1 Врста конструкције  са поклопцем  

14.2 Тип суда  -  

14.3 

Дебљина суда трансформатора:  
- страница 
- доњи део 
- гроњи део 

 
mm 
mm 
mm 

  

14.4 Материјал суда трансформатора    

14.5 

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 

 
 

 

14.6 Антикорозиона заштита суда    

14.7 Подносиви вакуум комплетног суда 
са хладњаком 

mbar ≤0,01  

14.8 Подносиви надпритисак комплетног 
трансформатора 

bar ≥0,3 

 

 

 

15 КОНЗЕРВАТОР    

15.1 Тип     

15.2 Број комора ком. 2  

15.3 Укупна запремина конзерватора m3   

15.4 

Минимална запремина конзерватора 
између највишег и најнижег нивоа као 
проценат укупног хладног уља на 00С 
запремине трансфоматора 

%   

15.5 Антикорозиона заштита конзерватора    

15.6 Уградња конзерватора гледано са 
стране 110 kV  Са леве стране  
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5  МVА,   110±11x1,5% / 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарант
овано 

16 ТЕМПЕРАТУРА   АМБИЈЕНТА    

16.1 Максимална температуре амбијента 0C + 40  

16.2 Просечна дневна температура 0C + 30  

16.3 Просечна годишња температура 0C + 20  

16.4 Минимална температуре амбијента 0C - 25  

17 ЛИСТА   ПРОИЗВОЂАЧА   
КОМПОНЕНТИ    

17.1 Трафо лим    

17.2 Бакар, чист    

17.3 Бакар, ЦТЦ    

17.4 Изолациони папир    

17.5 Трафо-борд    

17.6 Изолациони делови     

17.7 Трансформаторско уље    

17.8 Дехидратор    

17.9 Магнетни показивач нивоа уља    

17.10 Проводни изолатори ВН, НН    

17.11     

17.12 Регулатор напона    

17.13 Хладњаци    

17.14 Вентилатор     

17.15 Бухолц реле    

17.16 Гасни реле    

17.17 Индикатор температуре уља    

17.18 “Термо-слика”    

17.19 Реле за ослобађање надпритиска    

17.20 Контактни термометар од 0-120 0C    

17.21 Струјни трансформатор за казанску 
заштиту 30VA, 150/5A, kl.0,5, Si12 
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Табела   са   техничким   подацима 
Трансформатор   31,5/31,5  МVА,   110±11x1,5% / 10,5 кV        Датум   : 
Шифра   :                  Потпис   : 

Ставка Опис Јед. Захтевaно Понуђено/Гарант
овано 

 

18 

РЕЗЕРВНИ   ДЕЛОВИ     

18.1 

Обавезни резервни  делови 
(идентични оригиналу): 
     Трансформатор:  
- проводни изолатор за терцијер НН II 
- проводни изолатор за ВН 
- проводни изолатор за НН I 
- вентилатор за хлађење са мотором 
- заштитни аутомати у орману 
хлађења  
- контактори у орману хлађења 
- грејачи у орману хлађења 
- комплетан сет заптивача за 
трансформ. 
     Регулатор напона:  
- мотор 
- контактер 
- заштитни аутомат 
- грејач 
- гранични прекидач 

 
 
 

комад 
комад 
комад 
 
компл. 
комад 
комад 
комад 
компл. 

 
комад 
комад 
комад 
комад 
компл. 

 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 од сваког типа 
1 од сваког типа 

 
1 од сваког типа 

1 
1 од сваког типа 
1 од сваког типа 
1 од сваког типа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ПОСЕБНА   ОПРЕМА   И   АЛАТИ    

19.1 Комплет ужади за подизање ради 
манипулације 110 кV и 35 кV 
проводним изолаторима 

компл. Није предвиђено 
  

20 ТИПСКА  ИСПИТИВАЊА     

20.1 ИЗВЕШТАЈИ   О   ТИПСКИМ   
ИСПИТИВАЊИМА   И   ПОТВРДЕ   О   
ТИПСКИМ   ИСПИТИВАЊИМА 

 
Доставити уз 

понуду 

 

 
     
 
 3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције: 
 
. 
 Гарантни рок за испорученa добра и  резервне делове  не може бити краћи 48 
месеци од дана потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему 
добара - без примедби. 
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 4. Услови плаћања:  
 
 Плаћање ће се извршити у року до 45 календарских дана, дана потписивања 
записника о квалитативном и квантитативном пријему добара - без примедби. 
  
 5. Рок  испоруке добара: 
 
 Рок испоруке за добра која је предмет ове набавке не може бити дужи од 365 
календарских дана од дана ступања уговора на снагу. 
 
  
 6. Место испоруке добара :  
 
 Франко магацин купца 
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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 не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда и 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.  
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Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

- 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. 
 
НАПОМЕНА: Понуђач  који је уписан у Регистар понуђача није дужан да 

приликом подношења понуде долазује испуњеност обавезних услова 
предвиђених чл. 75. ств 1. тач. од 1) до 4) Закона о јавним набавкама. У том 
случају понуђач је дужан, да у Изјави на свом обрасцу са меморандумом, која 
мора бити потписана и оверена, наведе да је уписан у Регистар понуђача. 
Такође, уз наведени образац, понуђач може доставити и фотокопију Решења о 
упису понуђача у Регистар понуђача. 

 
5). 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: 
Изјава (Оразац бр. 3.), о поштовању обавеза које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, која мора бити печатирана и потписана од стране одговорног лица 
понуђача и 

Изјава (Образац бр. 4.), којим гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине, која мора бити печатирана и потписана од стране одговорног лица 
понуђача. 

Напомена: 
Изјаве (Образац бр.3. и бр. 4.) су саставни делови ове конкурсне 

документације. 
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. 
 

 Напомена: Овај доказ мора да буде издат након објављивања позива за 
подношење понуда за предметну јавну набавку. 
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НАПОМЕНА: Наведени доказ, за испуњење захтеваног услова из ове 
тачке, понуђачи нису дужни да достављају, ако је исти јавно доступан на 
интернет страници надлежног органа, односно ако су подаци на основу којих 
наручилац може утврдити да против понуђача није покренут поступак стечаја, 
нити поступак ликвидације, односно претходни стечајни поступак, јавно 
доступни. 
 Улолико се понуђач одлучи да не достави захтевани доказ из ове тачке, у 
том случају је дужан да достави Изјаву на свом обрасцу са меморандумом, која 
мора бити потписана и оверена, у којој ће навести интернет страницу на којој 
су тражени подаци јавно доступни. 
 
 2).  Да располаже неопходним пословним капацитетом. 
 
 Под неопходним пословним капацитетом сматра се да је понуђач у периоду од 
претходне три године (2012, 2013 и 2014)  испоручио добра која су предмет ове јавне 
набавке у износу већем од 70.000.000,00 динара за све три године укупно. 
 
 Докази: 
 
 Списак извршeних услуга, које су предмет ове јавне набавке, за период за 
претходне три године од дана објављивања позива за подношење понуда, са 
појединачним износима закључених уговора,  укупној вредности закључених уговора 
за све три године, са датумима закључења уговора, листама купаца - наручиоца и 
потврдама купаца - наручиоца   
 
- Референт листу (на обрасцу наручиоца) - Образац бр.12. 
- Потврде наручилаца добара, које прате референт листу - Образац бр.13.  
 
 Уколико понуђач није био основан пре 2012. 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 испоручио предметна добра 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 17.07.2013. године, неопходан пословни 
капацитет је дужан да докаже на следећи начин:  
Одговор: Укупан захтевани период је три пословне године - 2012, 2013. и 2014. 
година, а што значи укупно 36 месеци. За 2012. годину није дужан да доказује 
пословни капацитет, јер у том периоду није ни био основан. За 2013. годину - дужан 
је да докаже пословни капацитет - референце, само за месеце почев од 8-ог месеца 
2013. 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 2014. 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 = 70.000.000,00   Х   17 =  1.944.444,44  X 17  =   33.055.555,55 динара. 
                        36 
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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 2013. години и целу 
2014. годину), понуђач докаже референце у укупном износу од најмање 
33.055.555,55 динара.  
 Дакле, такав понуђач, који је основан, на пример дана 17.07.2013. године, 
дужан је да докаже референце у износу од најмање 33.055.555,55 динара за 
захтевани период од три године (2012, 2013. и 2014.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 претходне три пословне годинe, односно у току 
2012, 2013. и 2014. године није испоручио предметна добра у укупној вредности 
од најмање 70.000.000,00 динара, за целокупни период од три претходне 
пословне године, без обзира у којој вредности и колико добара је испроучио 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. 

 
 

 
 3).  Потребно је израдити и доставити са Понудом следећу документацију која 
мора бити на српском језику ћириличном писму: 

 
1. Опште цртеже распореда опреме, које приказују појединости о свој пратећој 
опреми и прибору; њихове укупне димензије; транспортне и димензије при дизању; 
масу комплетних трансформатора, масу њихових компоненти и масу уља итд, као и 
детаље о захтеваним темељима.               
2. Шематски цртеж система за хлађење 
3. Произвођачка спецификација пратеће опреме.  
4. Детаљни опис склопа језгра који обухвата: 
- карактеристике материјалa примењених за склоп језгра и намотаја,        
- кострукција језгра, 
- стезаљке језгра,           
- спојеви јармова/ стубова, 
- уљни канали. 
5.       Детаљни технички подаци о склопу намотаја што укључује следеће: 
- конструкција намотаја, 
- припрема проводника и изолација, 
- изолација међунавоја, 
- обраду при стезању намота,  
- детаљан опис постројења и метода предложених за извођење испитивања,       
- прегледни каталози и литература о уграђеној опреми, заштитних релеа и система 
за хлађење,  
- Приручник или потврде о контроли квалитета. 
6. Листа постојећих потврда о типским испитивањима и извештајима, наводећи 
детаље о врсти испитивања, типу испитиваног трансформатора, и датум 
испитивања.             
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Сва документација, све таблице и натписи на опреми морају бити на српском језику  

 
4).  Понуђач је  приликом достављања понуда потребно да дoстaви дoкaз 
квaлитeтa (aтeст, стручни нaлaз или увeрeњe oвлaшћeнe устaнoвe) o 
испитивaњу кoмплeтнoг ET-a зajeднo сa oпрeмoм и пoсeбнo зa: 
• изoлaциoнo уљe у трaнсфoрмaтoрскoм суду и у рeгулaциoнoj прeклoпци; 
• прoвoднe изoлaтoрe; 
• квaлитeт лимoвa зa jeзгрo; 
• квaлитeт бaкрa зa нaмoтaje; 
• рeгулaциoну прeклoпку; 
• вaкуумскe прoбe трaнсфoрмaтoрскoг судa; 
• квaлитeт aнтикoрoзивнe зaштитe; 
• тeрмичку слику. 

 
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) 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. 
 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 
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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.  
 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. 

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. 
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 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 српском језику 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. 

 
 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. 
 
 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 уговоре), са назнаком: , Набавка 
трансформатора  110/10 kV  и 110/35 kV (ОРН 31170000-Трансформатори)- ЈН бр. 
65/14 - НЕ ОТВАРАТИ”.   
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 11.03.2015. 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. 
   

2.2. У обрасцу понуде, под тачком ''I .Општи подаци о понуђачу"  на 
предвиђеним местима, уписати све тражене податке. 
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 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 
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. 
 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. 
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 2.8.5. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 2 – „Услови плаћања“  – не 
изјашњавати се, будући да нису ни понуђене опције. Самим подношењем понуде 
сматраће се да понуђач прихвата наводе по истoj тачки. 
 2.8.6. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 3. „Рок испоруке“  – уписати 
број календарских дана за које ће се предметнa добра испоручити, рачунајући рок од 
дана ступања на снагу уговора.  
 Рок за испоруку предметних добара не сме бити дужи од 365 календарских 
дана од дана ступања на снагу уговора за предметну јавну набавку. 
 НАПОМЕНА: Уколико понуђач у понуди, за предметну јавну набавку, 
понуди рок за испоруку предметних добара дужи од 365 календарских дана од 
дана ступања на снагу уговора за предметну јавну набавку, таква понуда биће 
одбијена као неприхватљива. 
 2.8.7. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.- тачка 4. - уписати број месеци 
понуђеног гарантног рока за испоручена добра која су предмет ове јавне набавке. 
 Гарантни рок не сме бити краћи од 48 месеци од дана потписивања Записника 
о квантитиативном и квалитативном пријему предметних добара - без примедби. 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач у понуди, за предметну јавну набавку,  
понуди гарантни рок краћи од 48 месеци од дана потписивања Записника о 
квантитиативном и квалитативном пријему предметних добара - без примедби 
таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
 2.8.8. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.- тачка 5. и 6. 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. -  6 - "Рок важењa понуде" и уписати 
краћи или дужи рок или под тачком  ''VII. -  5 - Место испоруке - преправити место 
испоруке 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 бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
2. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

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

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

јавним набавкама,  
5. Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
6.  Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
7.  Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
8. Образац бр.7. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора 

за добро извршење посла, 
9. Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора 

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

уговора за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  
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11.  Образац бр. 10. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и 

12.  Образац бр.11. - 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, 

13. Образац Референтнe листe - искључиво на моделу референтне листе купца 
(Образац бр. 12.) и 

14. Образац Потврде - за доказивање референци понуђача (Образац бр.13.). 
 
као и све остале доказе предвиђене конкурсном документацијом. 

  
 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 уговоре), са назнаком: 
 „Измена понуде за јавну набавку добара: Набавка трансформатора  
110/10 kV  и 110/35 kV (ОРН 31170000-Трансформатори) - ЈН бр.65/14 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 „Допуна понуде за јавну набавку добара: Набавка трансформатора  
110/10 kV  и 110/35 kV (ОРН 31170000-Трансформатори)- ЈН бр.65/14 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 „Опозив понуде за јавну набавку добара: Набавка трансформатора  
110/10 kV  и 110/35 kV (ОРН 31170000-Трансформатори) - ЈН бр.65/14 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара: Набавка 
трансформатора  110/10 kV  и 110/35 kV (ОРН 31170000-Трансформатори)- ЈН 
бр.65/14 - 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.  
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Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), 
као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 
10.) 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. 10.), 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. 
10.) 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. 10.), 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 од дана потписивања 
Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара - без примедби и 
пријему фактуре код купца.   

  
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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 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. 
 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 трошковима транспорта, као и са свим 
осталим зависним трошковима. 
 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 
 
 Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда 
наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство 
финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, 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 и менично овлашћење - писмо, за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
  
 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 добро извршење посла мора бити 
најмање 30 дана од дана истека трајања уговора за предметну јавну набавку.  
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 Наручилац (купац) ће меницу за добро извршење посла изабраном понуђачу 
вратити у року од 31. дана од дана  потписивања Записника о квантитативном и 
квалитативном пријему добара - без примедби, уколико се не стекну услови за њену 
реализацију. 
 Наручилац (купац) ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико 
изабрани понуђач, из било којих разлога (осим разлога више силе), не испручи добра 
(опрему) која чине предмет овог уговора у уговореном року за испоруку предметних 
добара,  односно иста може испоручити у  даљем  року од 5 дана, у ком  случају ће 
купац имати право на уговорну казну због неблаговременог извршења уговора за 
предметну јавну набавку, у висини од 2% 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 сопствене  менице продавца. 
 
 Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда 
наручиоцу 1 (једну) 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.  
 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 (купац) ће меницу за отклањање грешака у гарантном року,  
изабраном понуђачу вратити по истеку гарантног рока и периода од месец дана по 
истеку гарантног рока, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 

Наручилац (купац) 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  од 5 дана у том случају ће наручилац имати право на 
накнаду штете у висини од 2% 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 продавца, 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“(Центар за набавке и уговоре), електронске поште на e-mail: 
dusanka.nocic@jugoistok.com или факсом на број 018/518-544, тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
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дана пре истека рока за подношење понуде, у временском периоду од 7.30 часова 
до 15.30. часова сваког радног дана,( уколико додатне информације или појашњења 
у вези са припремањем понуде стигну после тог времена сматраће се да су стигле 
наредног дана).    
 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. 65/14. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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. 
 
  
 
 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 о јавним набавкама).  
   
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 
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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 
 
 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 испоруке 
предметних добара.  

  
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. 
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 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. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ.156. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 
 
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона  o јавним набавкама. 
 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: dusanka.nocic@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.  
 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.  
 
 Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту 
права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
  
 Уколико подносилац захтева оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда такса изнoси од 80.000,00 динара. 
 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа 
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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. 
 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се:  
 1.) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из 
члана 156. ЗЈН која садржи следеће: 
 
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем 
тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Подносилац захтева за заштиту 
права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 
прописаном чланом 156. ЗЈН. 
 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 
се: 
 
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1. 
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за 
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подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 
Србије у складу са законом и другим прописом. 
 
5. УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
 
Овим вас обавештавамо да се уплата таксе за подношење захтева за заштиту права 
из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе 
за трезор 
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 
Народна банка Србије (НБС) 
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 
Србија 
 
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: 
Министарство финансија 
Управа за трезор 
ул. Поп Лукина бр. 7-9 
11000 Београд 
 
IBAN: RS 35908500103019323073 
 
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације 
о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): – број у поступку 
јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у 
поступку јавне набавке. 
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 
 
PAYMENT INSTRUCTIONS 
 
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 
FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT 
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: DEUTDEFFXXX 
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12GERMANY 
 
FIELD 57A: /DE20500700100935930800 
(ACC. WITH BANK) NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 SERBIA 
 
FIELD 59: /RS35908500103019323073 
(BENEFICIARY)MINISTARSTVO FINANSIJA, UPRAVA ZA TREZOR, POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 
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SWIFT MESSAGE MT103 – USD 
FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT 
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: BKTRUS33XXX 
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 
WALL STREET UNITED STATES 
 
FIELD 57A: NBSRRSBGXXX 
(ACC. WITH BANK)NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA 
 
FIELD 59: /RS35908500103019323073 
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA, UPRAVA ZA TREZOR, POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 
 
 
        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. 

  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. 65/14 
 
 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 јавне набавке 
добара: –  Набавка трансформатора  110/10 kV и 110/35 kV (ОРН 31170000-
Трансформатори) - ЈН бр.65/14, објављеном на Порталу јавних набавки, од 
09.02.2015. године, неопозиво дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2015. 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) 
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_________________  ____________________________________________ 
                ( 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) 
 
 
 
           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.  
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VII. Услови:  

  
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: _____________________ 
 
______________________________________________________________________).  

 
Понуђена цена је са укалкулисаним трошковима царине, трошковима 

транспорта, трошковима овере ( жига ), као и са свим осталим зависним трошковима. 
   

   
 2. Услови плаћања: у року до 45 (четрдесетпет)  дана потписивања записника 
о квалитативном и квантитативном пријему добара - без примедби. 
 

 
 3. Рок испоруке: ___________ календарских дана од дана ступања на снагу 

уговора. 
 
 

 4. Гарантни рок: _________ месеци од дана потписивања записника о 
квантитативном и квалитативном  пријему опреме без примедби. 

 
5.  Место испоруке: Франко магацин купца. 

 
 

6.  Рок важења понуде:   60  дана од дана отварања понуда. 
 
 

 
За понуђача, 

 
 

(м.п.)              _______________________ 
   (потпис) 
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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.65/14) 
 

 Овим изричито и неопозиво потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке добара: м Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара: –  Набавка трансформатора  110/10 kV и 110/35 kV (ОРН 31170000-
Трансформатори) - ЈН бр.65/14 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 ____.____. 2015. 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, као и конкурсне документације, а који 
се односе на јавну набавку добара: Набавка трансформатора  110/10 kV и 110/35 kV 
(ОРН 31170000-Трансформатори) - ЈН бр.65/14 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
У _______________, 
 
Дана ____.____. 2015. 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 копирати 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 добара: – Набавка 
трансформатора  110/10 kV и 110/35 kV (ОРН 31170000-Трансформатори) - ЈН 
бр.65/14, док се у друге сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                        
            _______________________ 

                                                                                                                  (потпис) 
                                                                                                    

      _________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (навести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2015. 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. 

 
 Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: – Набавка 
трансформатора  110/10 kV и 110/35 kV (ОРН 31170000-Трансформатори) - ЈН 
бр.65/14, док се у друге сврхе не може користити. 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

            (навести функцију) 
У __________________, 
 
Дана ____.____. 2015. 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 
 

 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 Обрасцу Структуре цене, испод наслова  „ПОНУЂАЧ“  – обавезно уписати 

све тражене податке. 
     6. У датом тексту, после речи: „а на основу наше понуде, под бр.________ од 

_________ 2015. године“ – на "празним" линијама уписати деловодни број и 
датум које је понуђач уписао у обрасцу понуде. 

     7. У обрасцу структуре цене на свим предвиђеним позицијама обавезно уписати 
понуђенe ценe, у динарима, бројчано.      

     9.  Образац структуре цене потписати на предвиђеном месту и оверити печатом.  
     10. 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.65/14 

 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара: – Набавка трансформатора  110/10 kV и 110/35 kV (ОРН 31170000-
Трансформатори) - ЈН бр.65/14, а на основу наше понуде, под бр.______________ од 
______________ 2015. године, достављамо Вам 

  
СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ   

 

1. 

Енергетски трансформатори, 
трофазни, тронамотајни, уљни, 
херметички заптивен, стубни, са 
терцијером,  
Преносног односа 110±11x1,5% 
/36,75 /10,5 кV, снаге 
31,5/31,5/10,5 МVА, спрега 
YNyn0d5 

 

комада 1   
 

2. Обавезни резервни делови 
(комплет) 

комада 1   

 
 
 

3. 
 
 

Енергетски трансформатори, 
трофазни, двонамотајни, уљни, 
херметички заптивен, стубни,  
Преносног односа 110±11x1,5% 
/10,5  кV, снаге 31,5/31,5 МVА, 
спрега YNd5 

комада 1   

4. 
 

Обавезни резервни делови 
(комплет) 

комада 1   

УКУПНО  
 
 
 

 
ПДВ -20%  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ЗА УПЛАТУ 
 
 
 

  
 
 

1 2 3 4 5 6 

Количина  
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а Ред.        

Бр. 

 
Назив (добара) робе 

 

Јед. 
Мере 

Укупно (динара) (динара) 
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(За уплату и словима: _____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________).  
 
  
 Плаћање и испорука под условима из понуде понуђача, коме је додељен 
уговор. 

 
 

             За понуђача,  
                                                                  (м.п.) 
                                                                                                   ______________________ 
                                                                                                                    (потпис) 
 
                                                                                                  ______________________ 

          (читко навести име и презиме) 
 
 

            _______________________                                                                   
            (навести функцију) 

У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
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Образац трошкова припреме понуде 
 

Образац бр.6. 
 

ЈН бр.65/14 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
добара: Набавка трансформатора  110/10 kV и 110/35 kV (ОРН 31170000-
Трансформатори) - ЈН бр.65/14,  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 

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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када наручилац од понуђача захтева доставу узорака или модела уз понуду и то 
само ако су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, 
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. меница 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 ____.____. 2015. године. 
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Oбразац бр.7. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 
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 добара: – Набавка трансформатора  110/10 
kV и 110/35 kV (ОРН 31170000-Трансформатори)  - ЈН бр.65/14, најкасније приликом 
закључења уговора, доставити наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, без 
протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, 
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 ___.___. 2015. године. 
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Образац бр.8. 

 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 
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 добара: –  Набавка трансформатора  110/10 
kV и 110/35 kV (ОРН 31170000-Трансформатори) - ЈН бр.65/14, најкасније приликом 
закључења уговора, доставити наручиоцу 1 (једну) 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 ___.___. 2015. 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 добара: Набавка трансформатора  110/10 kV 
и 110/35 kV (ОРН 31170000-Трансформатори) - ЈН бр.65/14, 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 ___.___. 2015. године. 
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Образац бр.10. 
 

СПОРАЗУМ  
 

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

(ЈН бр.65/14) 
 

  
 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара: Набавка трансформатора  
110/10 kV и 110/35 kV (ОРН 31170000-Трансформатори) - ЈН бр.65/14, 
 
 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: ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
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3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
 
    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:     ________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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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. 
           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 ___.___. 2015. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр. 10.) подносити само у случају 

подношења заједничке  понуде.  



 105 од 114 
 

 
Образац бр.11. 
Модел уговора 

У  Г  О  В  О  Р 
О КУПОПРОДАЈИ 

(ЈН бр.65/14) 
 

  
 
 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 Дарко Булатовић дипл.правник, као купца, с једне 
стране и   

 
2.  _______________________________________ из ______________________ 
 

 ул.______________________________бр.______, са ПИБ-ом ___________________,  
 
са матичним бројем _____________________, са т.р. број _______________________ 
 
код ___________________________________________ (банке), које заступа директор  
 
__________________________________, као продавца, с друге стране.  
  
 
 Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 
 

 Уговорне стране заједнички констатују да је продавац изабран за 
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добара која су предмет овог 
уговора. 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 

 Предмет овог уговора је купопродаја добара: Набавка трансформатора  110/10 
kV и 110/35 kV (ОРН 31170000-Трансформатори) - ЈН бр.65/14, а у свему према 
конкурсној документацији за предметну јавну набавку и прихваћеној понуди 
продавца, под бр._______________ од __________ 2015. 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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КУПОПРОДАЈНА ЦЕНА  

Чл.3. 
 
 Продавац продаје, а купац купује добра, која чине предмет овог уговора из 
претходног члана, према појединачним ценама из прихваћене понуде продавца, за 
укупну купопродајну цену од:   
 

-укупно __________________________динара, без обрачунатог ПДВ-а 
односно, 
 
-укупно__________________________динара, (и словима: _________________ 

 
______________________________________________), са обрачунатим ПДВ-ом. 
 
 У цену су укалкулисани сви зависни трошкови. 

 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Чл.4. 
 

Купац се обавезује да плаћање врши на начин и у року из прихваћене понуде 
продавца.                               
 Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун продавца. 
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Чл 5. 
 

 Продавац се обавезује, да робу која је предмет овог уговора испоручи у року 
из прихваћене понуде продавца. 
 Уговорне стране су се споразумеле да је рок испоруке битан елемент овог 
уговора.  

Чл.6. 
 
У случају наступања више силе, уговорени рок испоруке продужава се 

најмање за време трајања више силе.                                                                                                               
 Под вишом силом подразумевају се сви непредвиђени догађаји на које 
извршилац посла не може утицати и који га објективно спречавају да изврши своје 
обавезе по овом уговору, а које догађаје, за вишу силу, признаје судска пракса. 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Чл.7. 
 Продавац се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи 
(транспортује) по клаузули ''Ф-ко купац''.  
 
 
 

_____________________________ 
                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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ПАКОВАЊЕ,   ОТПРЕМА   И   ТРАНСПОРТ 

 
                                                                               Чл.8 
 
Неопходно је испунити и следеће захтеве:                          
 
- Уколико се трансформатор транспортује са уљем, уље треба да је насуто до нивоа 
потпуног покривања намотаја.                   
 
- Уколико се трансформатори транспортују без уља, суд треба испунити са сувим 
азотом а предвидети уређај за аутоматску регулацију притиска гаса. 
Трансформаторе који садрже гас при транспорту, напуниће и одржавати 
Испоручилац и то на вишем притиску од атмосферског притиска све док гас не буде 
замењен са уљем. Притисак гаса пре отпреме и по пријему на објекту мора бити 
документован. Потребно је предвидети уређаје за мерење притиска у суду. 
Продавац ће обезбедити и испоручити уље за прво пуњење у неповратним 
цистернама или бурадима.          
 
Сви отвори за делове трансформатора, као нпр. проводних изолатора, који су 
скинути са трансформатора током транспорта, морају бити покривени неповратним 
плочама. Кондензаторски проводни изолатори се морају транспортовати у 
оригиналној фабричкој амбалажи (неповратна). Трансформатори треба да су 
опремљени са инструментима за бележење ”удара’’ до којих долази током транзита.           
 
Сви делови морају бити пажљиво упаковани за транспорт тако да су заштићени од 
механичких оштећења и штетних утицаја воде и климатских услова који се јављају 
током транзита до крајње дестинације, као и током дужег складиштења пре монтаже.            
 
Ради добијања сагласности Наручиоца, Испоручилац треба да припреми и достави 
цртеже и комплетна упутства о средствима и методама које треба користити ради 
уградње и скидања тешке опреме, попут тела трансформатора.    
 
 
МОНТАЖА                                                  Чл .9 
 
 
 
-  Опрема се премешта или се њоме рукује у сандуцима или заштитном материјалу, 
док није спремна за монтажу на трајној локацији. Приликом скидања амбалаже и 
уградње избегавати непотребан утицај на опрему.       
-   Околина опреме на месту уградње је веома важна и треба да се очисти да би се 
спречио продор прашине или влаге која је штетна по квалитет и карактеристике рада.     
-    Сва челична конструкција треба да је вруће поцинкована.  

 
Поступак монтаже и уградње ће извести Наручилац, под надзором Испоручиоца, 
чије ће особље бити обучено од стране Испоручиоца.   
 
 

_____________________________ 
                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Чл.10. 
 Обавезе продавца су: 
- продавац  се обавезује да за потребе купца испоручи добра која су 
предмет овог Уговора, 
-да испоручи робу која је предмет овог уговора са квалитетом и 
карактеристикама захтеваним у конкурсној документацији за предметну јавну 
набавку и понуђеним у понуди продавца,      
-да купцу достави валидну и потпуну техничку документацију и упутство за рад 
са   испорученом робом , као и све потребне атесте, 
-да купцу преда робу која је предмет овог уговора у исправном стању, у свему 
према конкурсној документацији купца и прихваћеној понуди продавца, 

           - Продавац је дужан да након потписивања Уговора,  да достави  остале 
 цртеже и дијаграме  према Општим техничким спецификацијама.           

- Упутство за рад            
- Упутство за одржавање        
- Упутство за монтажу 

 - Продавац трeбa нajкaсниje  120 дaнa нaкoн пoтписивaњa угoвoрa o испoруци 
дa дoстaви кoриснику мeрну скицу кoмплeтнoг ET-a сa свим oбaвeзним димeнзиjaмa, 
кao и мeрнe скицe свих aпaрaтa и урeђaja кojи сe испoручуjу уз ET. 

- Пре испруке предметних добара изврши  фабричко - пријемно испитивање, а 
у складу са Техничком спецификацијом и тaчком  8. а у присуству наручиоца  
отпреме.  

Уколико купац добије позитиван извештај од овлашћене организације, 
сачиниће Записник о пријемном испитивању предметних добара-без примедби 

Записник из претходног става потписују обе уговорне стране. 
 - да изврши нулти сервис пре првог пуштања у рад а на локацији коју одређује 
наручилац радова (конзумно подручје ЕД Југоисток д.о.о. Ниш) 
 - Монтажу енергетског трансформатора на објекту врши испоручилац. ЕТ се 
траспортује из елемената, а све монтаже да се он доведе у функционално стање 
врши испоручилац. 
 -као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.  
 
ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Чл.11. 
 Обавезе купца су: 

                   -     да прими робу која је предмет овог уговора,  
- да продавцу исплати уговорену цену за испоручену робу у року и на начин 

предвиђен овим уговором,  
- да заједно са продавцем изврши испитивања ма месту уградње опреме ,а 

све у складу са техничком документацијом и то тачке 8.2.2 до 8.2.2.4 
- да изда уверење о завршним испитивањима и пуштању у погон 
- Монтажу примарних и секундарних веза врши Наручилац. Монтажа свих 

веза од стране Наручиоца извршиће се најкасније у року од 45 дана од 
дана монтаже ЕТ од стране Испоручиоца. 

- као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.  
 
 
 

_____________________________ 
                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Чл.12. 
 

- Пре испоруке предметних добара извршиће се  фабричко - пријемно 
испитивање, а у складу са Техничком спецификацијом и тaчком  8. а у присуству и 
продавца и купца   отпреме.  

Уколико купац добије позитиван извештај од овлашћене организације, 
сачиниће Записник о пријемном испитивању предметних добара-без примедби 

Записник из претходног става потписују обе уговорне стране. 
 

 Након испоруке предметних добара и окончања завршних испитивања ( у 
складу са техничком документацијом и то тачке 8.2.2 до 8.2.2.4) обављених од 
стране  купца а уз присуство продавца уговорне стране ће записничким путем 
извршити примопредају добара, која су предмет овог уговора, а којим ће се 
констатовати квалитативни и квантитативни пријем добара која су предмет овог 
уговора.  

Записник из претходног става потписују обе уговорне стране.  
 
Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 

испоруци добара, наручилац има право да  одбије пријем такве испоруке 
предметних добара, с тим што је дужан да продавцу одмах на то укаже, а продавац 
се обавезује да исте отклони одмах-о свом трошку и испоруку усагласи са условима 
из конкурсне документације за предметну јавну набавку и прхваћене понуде 
продавца.  

  
ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ  И  ОДГОВОРНОСТ  

 
 Чл.12. 

 
 Уговорне стране су се споразумеле да продавац преузима и сноси пуну 
одговорност (материјалну и нематеријалну) за, евентуалне, несрећне случајеве који 
могу настати у току испоруке добара, а нарочито за следеће случајеве, и то: 
           - за случај повређивања и смртног исхода својих непосредних извршилаца, 
 - за случај повређивања и смртног исхода трећих лица и 
 - за материјалну штету причињену трећим лицима. 
 
Уговорне стране су се споразумеле да се искључује било каква одговорност 
наручиоца у случајевима из претходног става.  
 
ГАРАНЦИЈА 

Чл.14. 
 

 Продавац гарантује купцу за испоручену робу као и за њену функционалност. 
 Гарантни рок за робу која је предмет овог уговора је из прихваћене понуде 
продавца. 
 Продавац се обавезује да у гарантном року, отклони све недостатке 
испоручене робе која је предмет овог уговора без одлагања, а најкасније у року од 
пет дана од дана пријављивања недостатка.  
                                                                                                                          

 _____________________________ 
                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Чл.15. 

      
 Приликом закључења овог уговора, продавац се обавезује да купцу преда 
бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену и потписану, као и 
овлашћење купцу за попуњавање исте и њено подношење надлежној банци у циљу 
њене реализације, као средство финансијског обезбеђења уговора за добро 
извршење посла,  а која ће се вратити продавцу 31. дана од дана пописивања 
записника о примопредаји добара без примедби уколико се не стекну услови за 
њихову реализацију и    
  Једну бланко сопствену меницу, без протеста, ради отклањања грешака у 
гарантном року, као и овлашћење купцу за попуњавање исте и њено подношење 
надлежној банци у циљу њене реализације, а која ће се вратити продавцу  30 дана 
од дана истека гарантног рока, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Чл.16. 
 

 Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи робу која чини предмет овог уговора у уговореном року, исту испоруку 
може извршити у  даљем року од 5 дана, у ком случају купац има право на уговорну 
казну због неблаговременог или непотпуног извршења овог уговора, у висини од 2% 
од уговорене цене (без обрачунатим ПДВ-a) за сваки дан закашњења, а највише у 
висини од 10% од уговорене цене (без обрачунатим ПДВ-a), активирањем сопствене 
(соло) менице продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за добро извршење 
посла. 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести 
продавца да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се 
сматрати, да је самим падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну 
казну, без икакве претходне опомене купца.  

 
Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 

испоручи робу која чини предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по 
истеку рока од 5 дана од дана истека уговореног рока , купац може раскинути овај 
уговор због неизвршења уговорених обавеза продавца, а у сваком случају има право 
на накнаду штете. 

                    
                                                      Чл. 17. 

 Уколико продавац, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не 
поступи на начин и року од 5 дана, купац има право на уговорну казну у висини од 
2% од укупне уговорене цене (без ПДВ-a) за сваки дан задоцњења, а највише 10% 
од укупне уговорене цене (без ПДВ-a), активирањем сопствене (соло) менице 
продавца, као средства за обезбеђење овог уговора за отклањање грешака у 
гарантном року, а у сваком случају има право на накнаду материјалне штете. 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести 
продавца да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се 
сматрати, да је самим падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну 
казну, без икакве претходне опомене купца.  

 
_____________________________ 

                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Чл.18. 
 
 Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно 
обостраног потписивања. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

 Чл.19. 
 

 Овај уговор може престати споразумно или на основу раскида једне од 
уговорних страна.                                                        

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.  

 
 
 

                                                                                                                                           
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.20. 
 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће 
одредбе ЗОО.                                                                                                      

Чл.21. 
 

 У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у 
супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Нишу. 

                                                                   
 Чл.22. 

 
 Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих се по три  
примерка задржава продавац, а четири купац добара. 
 
  
 

У г о в о р н е   с т р а н е: 
 

                      За Купца ,                                                                   За Продавца, 
                Д И Р Е К Т О Р,                                                            Д И Р Е К Т О Р,   
 ______________________________                              __________________________ 
 (Дарко Булатовић дипл. правник)                                   (                                                  ) 
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Образац бр.12                                                                                          

ПОНУЂАЧ: 
 
Назив понуђача: ___________________________ 
 
Место седишта:  ___________________________ 
 

 
   РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  (ЈН бр.65/14)  

 
  
Понуђач је, у току, 2012., 2013. и 2014. године, извршио испоруку  трансформатора  110/35 
kV и трансформатора  110/10 kV и 110/35 kV (ОРН 31170000-Трансформатори) - ЈН 
бр.65/14, како је назначено у датој табели: 
 
 
 
 

 
 

Понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, 
односно потврду свога наручиоца (купца), потписану и печатирану.  

Понуђач може поднети потврду и на неком другом обрасцу, под условом да такав 
образац садржи најмање онолико података колико садржи образац потврде који вам је дат у 
прилогу.  

 
Ред. 
Бр. 

 
Назив  

купца добара 
 

 
Место 
седишта 
купца  

 
Контакт 
телефон 
купца 

 
Предмет 
 Уговора 

(назив добра) 

 
Година 

Испоручен-
их добара 

Укупна 
вредност 
Испроуч-

ених добара 
(у динарима  
без ПДВ-а) 

1.  
 

     

2.  
 

     

3.  
 

     

4.  
 

     

5.  
 

     

6.  
 

     

7.  
 

     

8.  
 

     

9.  
 

     

10.  
 

     

 
 
 

   УКУПНО за 2012, 2013 и 2014. 
годину. 
(у динарима без ПДВ-а) 

 
 
 



 113 од 114 
 

 Редни бројеви у табели 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 
(купац), није потребно достављати поменуте потврде, већ је потребно само навести све 
тражене податке из табеле.  
                            
                   За понуђача, 
 
                                                                                                                                                                                                                         
         _________________________ 
У ________________,                                                 
 
Дана, ____________ 2015. године.           
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Образац бр.13. 
 
 
Штамбиљ издаваоца потврде 
 

 
 
 

______________________________________________ 
(назив - понуђача) 

 
                                                     

 
 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, 
извршило ниже наведене испоруке добара, и то: 
 
  

 
  
 Потврда ће подносиоцу захтева служити као доказ у поступку јавнe набавкe коју 
спроводи наручилац (купац) ЕД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. у Нишу - ЈН бр.65/14, док се у друге 
сврхе не може користити. 
 

         
               За издаваоца потврде, 

 
 

                                                              (м.п.)                  ___________________________           
               (потпис одговорног лица)  

 
 
 

 
Ред. 
бр. 

 
 

Назив добра 

Укупна  
уговорена вредност 

(у динарима без 
ПДВ-а) 

 
Година 

испоручених 
добара 

   
  1.  
     

   

   
  2.  
  

   

   
  3. 
 

   


