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Бр.1975/8 
17.04.2015.г. 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку у отвореном поступку 

(ПК ЈН бр. 7/15) 

 
 
 
 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

- набавка добара: - Набавка релеја са услугом замене у ТС 35/10КВ 
Житорађа  ( орн: 31210000 -   Електрични апарати за укључивање и искључивање 
или заштиту струјних кола) 

 
 
 
 
 

Рок за достављање понуда: закључно са 27.05.2015 године, до 12,00 часова. 
 

Датум јавног отварања понуда: 27.05.2015. године, у 12*15 часова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прокупље, 
Април, 2015. године 

 
 

 
Број регистрације: 102695/2005; ПИБ: 104196932; Рачун: 16015603-21 банка Интеса 

 

 
 

 
 

 

 
18400 Прокупље, Милоша Обилића бр. 36 

Тел.: 027/321-835; Факс: 027/321-194 

www.jugoistok.com  
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С А Д Р Ж А Ј 

 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
 

1. Насловна страна, 
2. Садржај конкурсне документације, 
3. Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
4. Образац понуде, 
5. Образац бр.1. –  изјава о независној понуди,  
6. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкрсне документације, 
7. Услови за учешђе у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 
8.  Спецификација захтева, 
9.  Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
10.  Образац  бр.3 – Структура понуђене цене, 
11.  Образац  бр.4. – Образац трошкова припреме понуде, 
12.  Образац бр.5. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 

уговора за добро извршење посла, 
13. Образац бр.6. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 

уговора за отклањање недостатака у гарантном року 
14. Образац бр.7. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу  обавезују  на извршење јавне набавке, 
15. Образац бр.8. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су 

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

16.  Образац бр.9. (Референтна листа - искључиво на моделу референт листе 
наручиоца, који се доставља као посебaн документ, заједно са Конкурсном 
документацијом). 

17. Образац бр.10 Изјава. Извођача о довољном техничком капацитету 
18. Образац бр.13 Потврда о изведеним радовима 

 
 

------------------------------- 
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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 

 
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. Понуда се саставља на српском језику. 
2. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 
НАПОМЕНА: Тражење додатних информација и појашњења 
телефоном није дозвољено.  

3. 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. 

4. Цена се исказује у динарима, бројчано и словима. У понуђену цену морају 
бити урачунати сви зависни елементи цене, као што су: царина, 
транспортни трошкови, шпедитерски трошкови, трошкови осигурања у 
транспорту и сви други зависни трошкови, као и евентуални попусти.  

5. Понуда се доставља до дана и часа одређеним у позиву за подношење 
понуда. Понуда која пристигне код наручиоца после рока (датума и часа) 
одређеног у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији, 
сматраће се неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без 
даље оцене.  

6. У обрасцу понуде, под тачком ''I.Општи подаци о понуђачу" на 
предвиђеним местима, уписати све тражене податке. 

7. 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 
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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. 
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом 
понуђача), као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке.         

8. 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 наступа са 
ангажовањем подизвођача, на „празним“ линијама под истом тачком 
уписати пословно име подизвођача, адресу седишта подизвођача, матични 
број подизвођача, порески идентификациони број подизвођача, име особе 
за контакт и бр. телефона подизвођача.  

9. У обрасцу понуде, под тачком “IV. Проценат укупне вредности набавке 
које ће понуђач поверити подизвођачу:'' - понуђач је дужан да на 
предвиђеном месту упише проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, уколико ангажује подизвођача.  
Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача 
не изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под 
овом тачком. 

10. 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.  
Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача 
не изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под 
овом тачком. 

11. 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. 

12. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.- тачка 1., алинеја 1.  – "Збир јединичних 
цена (без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ збира понуђених 
јединичних цена, узимајући у обзир јединичне цене за сваки од захтеваних 
артикала ( из обрасца структуре цена)  без обрачунатог ПДВ-а, у 
динарима. 

13. У обрасцу понуде, под тачком VII.- тачка 1., алинеја 2. - “Износ ПДВ-а“  – 
уписати бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 

14. 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. 

15. 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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16. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 2. „Рок испоруке“ – уписати број  
радних дана за које ће се предметнa добра испоручити, рачунајући рок 
испоруке од дана  о закључења уговора.  

17. У обрасцу понуде, под тачком VII. тачка 3. „Услови плаћања“ – не 
изјашњавати се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач 
прихвата навод по истој тачки. 

18. У обрасцу понуде, под тачком VII. – тачка 4. – „Гарантни рок“ – уписати 
понуђени број месеци гарантног рока. Минимум гарантног рока који је 
понуђач дужан да обезбеди је 24 месеци од дана потписивања Записника о 
примопредаји изведених радова - без примедби. 

      НАПОМЕНА: 
Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди гарантни 
рок краћи од 24 месеци, биће одбијена као неприхватљива. 

19. У обрасцу понуде под тачком VII. - тачке 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.    
(нпр. прецртати рок од 60 дана под тачком VII. - 6. - „Рок важење 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. 

20. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
21. 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. – Структура понуђене цене, 
4). Образац бр.4. – Образац трошкова припреме понуде, 

          5). Образац бр.5. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 
уговора за добро извршење посла, 
          6). Образац бр.6. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења 
уговора за отклањање недостатака у гарантном року 

 7.) Образац бр.7 Споразум  којим се понуђачи из групе међусобно и према  
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 

    8). Образац бр8. - 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, 

9). Образац бр.9. (Референтна листа - искључиво на моделу референт 
листе наручиоца, који се доставља као посебaн документ, заједно са 
Конкурсном документацијом),  

10.)  Образац бр.10. Изјава о техничком  капацитету 
          11.) Образац бр.13 Потврда о изведеним радовима 

 
 
као и све остале доказе предвиђене конкурсном документацијом. 
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Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне 
документације, понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата 
понуђача и потписом одговорног лица. Није дозвољено ове обрасце 
достављати у фотокопији. 
Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама, а 
које издају државни органи, организације и друга правна лица могу се 
подносити у неовереној фотокопији. 
НАПОМЕНА: 
Понуда која се поднесе без неког од наведених образаца, као и неког 
од доказа - докумената наведених у Упутству како се доказује 
испуњеност услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, затим, 
понуда која се не односи на целокупну набавку, као и понуда која се 
поднесе са неким од предвиђених образаца који су непопуњени или 
непрописно попуњени, непотписани или неоверени - сматраће се 
непотпуном, односно неприхватљивом и као таквој, неће се по истој 
даље поступати, односно неће се оцењивати. 
 

 22.Средства финансијског обезбеђења 
 
Понуђач је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења. 
 
1.1. НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА 
 
 

Средство обезбеђења уговора  за добро изрвшење посла 
 

 Понуђач се обавезује да, приликом закључења уговора, Наручиоцу преда 
бланко сопствену (соло) меницу у висини од 10 % од укупне уговорене вредности 
са ПДВ-ом, без протеста, прописно оверену и потписану, као и овлашћење купцу 
за попуњавање исте и њено подношење надлежној банци у циљу њене 
реализације, а као средство обезбеђења за добро извршење посла, а која ће се 
понуђачу вратити по потписивању  Записника о примопредаји и уградњи 
предметних добара – без примедби, из чл.11. ст.1. овог Уговора.  
 
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе из закљученог уговора о јавној 
набавци, Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство обезбеђења 
од стране понуђача.  
  

 
Средство обетзбеђења уговора  за отклањање грешака у гарантном року 

 
 Понуђач се обавезује да, приликом закључења уговора, Наручиоцу преда 
бланко сопствену (соло) меницу у висини од 10 % од укупне уговорене вредности 
са ПДВ-ом, без протеста, прописно оверену и потписану, као и овлашћење купцу 
за попуњавање исте и њено подношење надлежној банци у циљу њене 
реализације, а као средство за отклањање грешака у гарантном року, а која ће се 
понуђачу вратити на дан истека гарантног рока .– без примедби, из чл.11. ст.1. 
овог Уговора.  
 
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе из закљученог уговора о јавној 
набавци, Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство обезбеђења 
од стране понуђача.  
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23. Понуда се мора односити на целокупну набавку и не може се односити 

само на поједине позиције.   
24. Понуда са варијантама није дозвољена. 
25. Понуђач може поднети само једну понуду. 
26. Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове 

своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. 
27. Врста Критеријума за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 
 Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор су: 
 

           - понуђена цена ………............................ -  95 пондера, 
           - рок извршења радова…………………….-5 пондера. 
                   УКУПНО:....….  - 100 пондера. 
 
 

 
Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, која 
омогућује накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 
 
По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније 
услове, бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за 
конкретан елемент критеријума. 
Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове 
понуде у односу на понуду која је освојила највећи број пондера по 
конкретном елементу критеријума. 

 
Понуђена цена:    95 пондера. 

 
 Према овом елементу критеријума, упоређиваће се укупана понуђена цена. 

Понуда са најнижом ценом бодоваће се са максималним бројем пондера 
(бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума. 
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно 
нижим бројем пондера, а према формули: 
 

 
Ппц =   95  х  Цмин 

        Пц 
Где је: 
Ппц – број освојених пондера за понуђену цену, 

 95 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
 Цмин – најнижа понуђена цена и 
 Пц – понуђена цена.  

Рок извршења радова:   5 пондера. 
 

Према овом елементу критеријума упоређиваће се понуђени рокови 
извршења радова. 
Понуда са најкраћим роком завршетка предметних радова бодоваће се са 
максималним бројем пондера (бодова)  предвиђеним за овај елемент 
критеријума. 
Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно 
нижим бројем пондера, а према формули: 
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Пзр  =   5 Х Рир мин 
            Рир пон 

 
 

               Где је: 
 

Пзри – број освојених пондера по овом елементу критријума, 
5 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
Рир мин – најповољнији понуђени рок завршетка радова  (у кале   данима), 
Рир пон – понуђени рок завршетка радова (у календарским данима). 
У случају да понућачи наведу у својим понудама, на пр. следеће услове у 
погледу рока испоруке предметних добара: 
- рок испоруке предметних добара у року од 10 – 20 календарских дана од 
дана ступања на снагу закљученог уговора и тд., као понуђени рок 
испоруке сматраће се већи број, односно неповољнији понуђени рок 
испоруке за наручиоца – 20 календарских  дана, и исти ће се упоређивати 
са осталим понудама. 

 
НАПОМЕНА: Понуда понуђача који са роком завршетка радова краћим од 
60 и дужим од 120 радних дана од дана обостраног потписивања уговора 
биће оцењене као неприхватљиве. 

 
28. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе 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.    

29. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

30. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана 
отварања понуда. 

31. Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року 
од три дана од дана доношења одлуке. 

32. Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена 
дана када је пријем одбијен. 

33. Понуђач незадовољан Одлуком о додели уговора има право поднети 
захтев за заштиту права, у року од 10 (десет) дана од дана пријема исте 
одлуке. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а 
предаје наручиоцу. Захтев се може доставити непосредно, електронском 
поштом или факсом, 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. Уз захтев за заштиту права, подносилац захтева дужан 
је да поднесе и потврду о уплати таксе у износу од 80.000,00 динара на 
рачун Буџета Републике Србије, на број рачуна: 840-742221843-57, шифра 
плаћања: 253, позив на број: 97 50-016, са назнаком сврха уплате: 
''републичка адинистративна такса''. Примерак захтева за заштиту права, 
подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки. О поднетом захтеву за 
заштиту права, наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 
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34. Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је 
додељен уговор у року од осам дана од дана протока рока за подношење 
захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са 
првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 35. Наручилац задржава право да, уколико оцени за потребним, одустане од 
предметне јавне набавке. 

 
 

---------------------------------- 
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Образац понуде 

ПК-ЈН бр.7/15 
 
 
 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 - 
набавка добара Набавка релеја са услугом замене у ТС 35/10КВ Житорађа  ( орн: 
31210000 -  Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту 
струјних кола) 
објављеном на Порталу јавних набавки, од 17.04.2015. 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): 
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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) 
 
 
 
           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: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
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 VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  

 
 
 
VII. Услови:  

  
 1. Понуђена цена:  
 
    -  Збир свих јединичних цена (без обрачунатог ПДВ-а)……___________________ 
динара, 
    -  Износ ПДВ-а ………..………………...…........................_______________________ 
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 опреме који испоручује продавац, као и са свим осталим зависним 
трошковима, који се односе на предмет јавне набавке. 

 
 

   2. Рок извршења радова: ___________  Радних дана од дана  закључења 
уговора. 

 
3. Услови плаћања: 30 дана од дана потписивања и овере привремених, 

односно окончане ситуације. 
  
4. Гарантни рок: _________ месеци од дана примопредаје објекта. 
 
5.  Место извршења радова: Житорађа 

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

 
 

За понуђача, 
 

 
(м.п.)              _______________________ 

   (потпис) 
ПРИЛОГ:                                                                                                                                                                  

1. Образац бр.1,                                                                                                      
2. Образац бр.2, 
3. Образац бр.3, 
4. Образац бр.4,  
5. Образац бр.5,  
6. Образац бр.6 -  
7. Образац бр.7,, 
8. Образац бр.8. - Модел уговора, 
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9.  Образац бр.9, (Референтна листа - искључиво на моделу референт листе 
наручиоца), 

10. Образац бр.10 Изјава о техничком капацитету  
11. Образац бр. 13 Потврда о изведеним радовима  
12. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 
регистра надлежног Привреног суда, 
13. Извод из казнене евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова, 
14. Потврда надлежног суда да није изречена мера забране обављања 

делатности или Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа 
није регистровано, да је изречена мера забране обављања делатности. 

15. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени 
доспели порези и доприноси и Уверења надлежне локалне самоуправе да су 
измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,  

16.____________________________________, 
17.____________________________________, 
18.____________________________________. 
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Образац бр.1. 
 
 

 
ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. 

Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПРОКУПЉЕ" 
ПРОКУПЉЕ 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно члану 26. 
Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајемо следећу 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Овим неопозиво изјављујемо да испуњавамо да понуду подносимо независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке радова: -- Набавка 
релеја са услугом замене у ТС 35/10КВ Житорађа  ( орн: 31210000 -  Апарати за 
контролу и дистрибуцију ел.енерг.), ПК-ЈН бр.7/15), док се у друге сврхе не може 
користити. 
 

                                                                                                   За понуђача,                                                                    
 
 

               (м.п.)               _________________________ 
                                                                                                                      (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 

              (читко навести име и презиме) 
 

_________________________                                                                   

            навести функцију) 
 

У __________________, 

 

Дана ____.____. 2015. године. 
 

 
 
 
 
 



 15 од 99 

 
 
 

Образац бр.2. 
 
 
 

ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. 
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПРОКУПЉЕ" 

 
ПРОКУПЉЕ 

 
 
 
 
 

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 - (ПК-ЈН бр7/15), као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку добра: - Набавка релеја са 
услугом замене у ТС 35/10КВ Житорађа  ( орн: 31210000 -  орн: 31210000 -  
Апарати за контролу и дистрибуцију ел.енерг.) 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 

             (навести функцију) 
 
 
 

 
 

У _______________, 

 

Дана ____.____. 2015. године. 
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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: 

 
 

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 доделе уговора о јавној набавци 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; 
 
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.  
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- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 

 
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; 

 
Доказ:  
 

- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из казнене 

евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 

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

 

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из казнене 

евиденције, односно Уверења надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре. 

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 Уверења надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова 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. 

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

 
 
3). Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
 
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. 

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. 
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- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Потврде прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или Потврде 
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

 

- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Потврде прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања одрећених послова. 
Напомена: овај доказ мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку. 
 
 
4). Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 

 
Доказ:  
 

- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Уверења Пореске 

управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода.  

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

 

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Уверења Пореске 

управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода.  

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

 

- 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. 

 
 
 
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. 
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Доказ: 
 
Понуђач је дужан доставити Потврду Агенције за привредне регистре 
 
Напомена: овај доказ мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку. 
 

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). Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 

 
НАПОМЕНА: Под довољним кадровским капацитетом сматра се да понуђач има 
запослено на неодређено време са пуним радним временом пре објављивања јавног 
позива: 
      - најмање 10 (десет) запослених, од којих 4 дипломирана инжењера 
електротехнике: 
      - најмање 1 (једног) дипл.инж.ел., са лиценцом одговорног пројектанта бр.351 
      - најмање 1 (једног) дипл.инж.ел., са лиценцом одговорног пројектанта бр.352 
      - најмање 1 (једног) дипл.инж.ел., са лиценцом одговорног пројектанта бр.353 
      - најмање 1 (једног) дипл.инж.ел., са лиценцом одговорног извођача радова 
бр.451 
- најмање 5 (пет) електромонтера  
 

Доказ: 
 

1.Изјава одговорног лица  понуђача o укупном броју упослених радника, именима и 
презименима упошљених лица. (на обрасцу понуђача) 
2. Фотокопије Обрасца М3А, као и фотокопију радних књижица, за најмање тројицу 
електромонтера који морају имати најмање једну годину радног стажа на истим 
пословима 
3.Фотокопија важеће лиценце одговорног извођача радова. 

 4. Изјава о броју кључног техничког особља и других експерата који раде за 
понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним 
за контролу квалитета(са навођењем имена и презимена, стручног назива и назива 
радних места таквих лица) (на обрасцу понуђача) 

 
3.) Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 
 
 НАПОМЕНА:    Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом уколико је у  

претходних 5 година 2010,2011,2012, 2013. и 2014. испоручио добра и услуге на 
аутоматизацији и увођењу у систем  даљинског управљање у најмање 10 (десет) 
ТС 35/10 кV или вишег напонског нивоа 
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Доказ: 

  Списак испоручених добара и извршених услуга на аутоматизацији и увођењу у 
систем даљинског управљања ТС 35/10 кV или вишег напонског нивоа за 
2010,2011,2012, 2013. и 2014, са појединачним износима закључених уговора, 
укупним вредностима по годинама и укупној вредности закључених уговора за свих 
5 година,са датумима закључења уговора, листама купаца - наручиоца и потврдама 
купаца - наручиоца, (референтна листа на обрасцу наручиоца)   

 
 
 
4. ) Понуђач располаже довољним техничким  капацитетом 
 
НАПОМЕНА: Под довољним техничким капацитетом сматра се да понуђач поседује : 
 

1. -  опрема за секундарно испитивање уређаја релејне заштите 
2. - Овлашћење или потврду, произвођача, да је понуђач стручно оспособљен 

             да ради са опремом релејне заштите 
 

Доказ: 
 
Изјава о техничком капацитету(на обрасцу наручиоца) 
Доказ да је опрема атеститрана од неког овлашћеног института, 
Овлашћење или потврду, произвођача, да је понуђач стручно оспособљен 
да ради са опремом релејне заштите,  

 
 
 

  
 
  
 
 
 

Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са 
овим Обрасцем - сматраће се неисправном и као таква, биће одбијена без 
даље оцене. 
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ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
 

 - Понуда са подизвођачем 
 

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за 
подизвођача/е, поднесе све предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за 
учешће, прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама. 
   
 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.  
 
 

  
  
 - Заједничка понуда 

 
 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све 
предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. 
ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама. 
 
 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.  

 
 

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. 
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 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.  
  

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. 

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.  

 
 
 

---------------------------------      
II.  СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА 

 
(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ДОДАТНЕ УСЛУГЕ) 
 

 
 

 1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
 Овим елаборатом је обухваћена аутоматизација и  увођење у у систем 
даљинског управљања, трансформаторске станице са подручја конзума који 
припада Погону Прокупље, и то: ТС 35/10 kV 'Житорађа''. Елаборатом је предвиђен 
следећи обим послова: 

 
 

1. У трафо пољима 35, 10 kV Т1 и Т2: 

– Демонтажа постојећих уређаја релејне заштите и секундарне опреме; 
– Демонтажа постојећих командно - сигналних струјних кругова која 

подразумева комплетну замену постојећег и доградњу новог расклопно-
релејног сета помоћних напона, замену постојеће редне летве новом 
сходно извођачком пројекту, израду комплетно новог секундарног ожичења. 
У склопу овога предвидети и формирање нових потенцијала за: напајање 
уређаја релејне заштите и напајање сигналних струјних кругова. 
Формирање потенцијала вршити у новом разводу помоћних напона унутар 
постојећег  КСО-а и извести га  командно-сигналним кабловима кроз ћелије 
(посебно за 35 kV и 10 kV  постројење). 

– Формирање нових сигналних струјних кругова за сигнализацију аларма; 
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– Раздвајање аларма основних заштита и локалне сигнализације, 
– Испоруку и  уградњу тастера за командовање прекидачем, са два радна 

контакта; 
– Испоруку у уградња струјних трансформатора 
– Испорука, уградњу, параметризацију и функционално тестирање нових 

уређаја за заштиту енергетских трансформатора заснованих на 
принципима савремених мултифункционалних релејних уређаја. 

 

2. У 35 kV, 10 далеководним ћелијама: 

– Демонтажа постојећих уређаја релејне заштите и секундарне опреме; 
– Реконструкција командно-сигналних струјних кругова која подразумева 

комплетну замену постојећег и доградњу новог расклопно релејног сета 
помоћних напона, замену постојеће редне летве новом сходно извођачком 
појекту, израду комплетно новог секундарног ожицења . У склопу овога 
предвидети и формирање нових потенцијала за: напајање уређаја релејне 
заштите и напајање сигналних струјних кругова. Формирање потенцијала 
вршити у новом разводу помоћних напона и извести га  командно-
сигналним кабловима кроз ћелије (посебно за 35 kV и 10 kV  постројење). 

– Испоруку и  уградњу тастера за командовање прекидачем, са два радна 
контакта; 

– Испорука, уградњу, параметризацију и функционално тестирање нових 
уређаја релејне заштите заснованих на принципима савремених 
микропроцесорских релејних склопова који треба да остваре све функције 
и услове уградње дефинисане овим елаборатом. 

 

3. На нивоу постројења: 

– испорука и уградња централне управљачке јединице, РТУ-а, који треба да 
оствари функције двосмерне комуникације према уређајима релејне 
заштите и надлежном Диспечерском центру. РТУ мора бити опремљен 
комуникационим уређајима (модемима) за остваривање три комуникациона 
пута: радио веза (примарни пут), GPRS и OPGW (у перспективи). 
Архитектуру СДУ на нивоу ТС треба да предложи понуђач, а све у циљу 
остваривања пуне функционалности, компатибилности и максималне 
могуће редудантности. 

 

4. Локално управљачко место на комадном орману-ЛУМ: 

– Испорука и уградња локалног управљачког места које треба да оствари 
функције командовања расклопном опремом на нивоу постројења уз 
остваривање визуализације и једнозначног приказа уклопног стања. 

– Функционалност ЛУМ-а је једнозначно одређена функцијом командовања 
прекидачем са тастера на нивоу ћелије, односно потребно је задржати све 
блокаде које су условљене уклопним стањем на нивоу ћелије. 

 
 

5.  Испорука свих софтвера потребних за параметризацију, конфигурисање и 
функционално тестирање РТУ-а и микропроцесорских заштитних уређаја. 

 

6.. Основна обука за четворо запослених ЕД Прокупље у току извођења радова. 

 

7. Израда Извођачког пројекта (пројекат који ће обухватити пројектантске подлоге на 
основу којих ће се изводити радови), и пројекта изведеног стања у 5 (пет) примерака 
у папирном и електронском формату. Пре отпочињања израде извођачког пројекта 
извођач је дужан доставити дефинисан пројектни задатак инвеститору на 
сагласност. 
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НАПОМЕНА: 

Од понуђача се очекује да корисничка упутства за неопходна за 
функционално тестирање и основни рад са нуђеним уређајима достави у 
верзији урађеној на српском језику у електронској и писаној форми у четири 
примерка. 
 

Приликом попуњава понуде потребно је на одговарајућим позицијама 
прецизно дефинисати који се тип уређаја нуди, што подразумева дефинисање 
јединствене идентификационе ознаке за сваки од нуђених уређаја. Поред тога, 
у прилогу понуде, обавезно доставити детаљан каталошки материјал из кога се 
могу сагледати техничке карактеристике нуђених уређаја.  
 
Понуде које не садрже пуне ознаке нуђених уређаја или уколико садрже јединсвене 
идентификационе ознаке које се не слажу са достављеном каталошком 
документацијом ће се сматрати неисправним сходно Закону о јавним набавкама. 
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2. СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА 
 

2.1. ОПШТИ ЗАХТЕВИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ 
 
 Заштитни уређаји морају бити конструисани за самосталну уградњу у 
ормариће за заштиту у ћелијама. Везе заштитних уређаја остварују се преко 
прикључних стезаљки на које су доведене везе са примарном опремом у ћелији или 
из поља и морају задовољити све захтеве у погледу квалитета и поузданости. При 
томе, од извођача и пројектанта се захтева израда комплетно нових расплета са 
доградњом нових командних и сигналних потенцијала, сходно раније дефинисаним 
условима. 
 
 Заштитни уређаји морају бити опремљени LED диодама за индикацију 
исправности уређаја, као и за индикацију деловања неке од заштита. На дисплеју 
самог уређаја могу се приказивати тренутне мерене величине чији приказ мора да се 
једноставно мења преко предње управљачке плоче уређаја (у даљем тексту ХМИ).  
 
 Задњи догађај се исписује на дисплеју и у случају нестанка помоћног напона, 
којим се напаја МПЗУ,  
 
 Сваки заштитни уређај мора да има на предњој плочи серијски интерфејс како 
би се LAPTOP рачунаром могло приступити конфигурацији и пренос информација. 
Извештај о кваровима може се добити листањем догађаја преко HMI на самом 
уређају или преко LAPTOP рачунара. 
 
 Систем микропроцесорске заштите и управљања мора да поуздано ради и у 
условима електромагнетног зрачења које је присутно у ВН/СН трансформаторским 
станицама. МПЗУ и РТУ морају бити имуни на електромагнетне сметње ефикасном 
заштитом кућишта уређаја.  
 
 У оквиру система заштите потребно је вршити континуиран надзор над колима 
за искључење, калема за искључење прекидача у укљученој или искљученој 
позицији. У том смислу, потребно је предвидети и одређене радове на прилагођењу 
прекидача (извођење додатних веза са сигналних кутија прекидача према клем-
лајсни у орману за смештај секундарне опреме), са циљем остваривања ове 
функције. 
 
 Свако укључење и искључење од стране микропроцесорског уређаја врши се 
преко контакта помоћних релеја, који морају да буду поуздани са карактеристикама 
контакта које задовољавају карактеристике калема за искључење прекидача. 
Контакти морају бити издржљиви на краткотрајне кратке спојеве калема за 
искључење прекидача.  
 
 Напајање појединих МПЗУ потребно је реализовати преко посебних струјних 
кругова директно из новог развода помоћних напона из КСО-а. 
 
 Постојеће функције локалног управљања, укључења и искључења прекидача 
на вратима ормана са секундарном опремом (преко командно-потврдних прекидача), 
заменити одговарајућим тастерима који се, такође, монтирају на вратима ормана за 
смештај секундарне опреме. 
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 Испад појединих  заштитним аутоматима, треба да буде сигнализиран 
појединачно у СДУ и локално на ново-уградђеним сигналним таблоима.  
 
 Блокаде неопходне за остваривање логичких блокада се реализују жично, 
полагањем нових веза и елемената за ожичење, или редудантно преко GOOSE 
механизма. 
 
 Систем помоћног напона за напајање заштите и командно-сигналних струјних 
кругова су АКУ батерије: +10% до -20% 110 V d.c.. 
 

2.1.1. Информације о статусима расклопне опреме 
 
 Информације о статусу расклопне опреме добијају се са сигналних кутија у 
самом прекидачу, односно екстерних сигналних кутија на растављачима снаге и 
ножевима за уземљење. Сваки од елемената захтева по два бинарна улаза за 
аквизицију положаја, тако да се информације категорише као DPI (double point 
information) и свака промена се региструје и прослеђује као догађај са временом. Као 
помоћни напон за сигнализацију користи независни струјни круг. 

 
2.1.2. Мерења 
 
 На вратима свих 35 kV и 10 kV ћелија уграђени су амперметри, одговарајућег 
преносног односа (који се може сагледати са једнополних шема датих у прилогу), 
класе тачности 1, које се напаја са првог језгра струјног мерног трансформатора и 
мери независно од заштитних уређаја. Дозвољено је његово евентуално измештање 
ради лакше инсталације МПЗУ, али не и укидање. 
 У орманима за смештај секундарне опреме 10 kV трафо поља налазе се 
мерне групе са индиректним мерењем активне и реактивне енергије. Предвидети 
замену са тро-фазним индиректним мерним групама са 15-минутним максиграфом и 
са могућношћу даљинског очитавања  струјних мерних улаза 5 А и напонских мерних 
улаза 100 V a.c.,kl.1 за мерење активне енергије и kl.2 за мерење реактивне енергије 
за тро-системско повезивање. Мерне групе морају поседовати и меморију за 
памћење догађаја и снимање криве оптерећења, и интерфејсе за повезивање на 
систем даљинског очитавања ЕД Прокупље.   
 
 У мерним ћелијама уграђена су три волтметра за мерење три фазна 10/√3 kV, 
један волтметар за мерење фазних/међу-фазних напона сопствене потрошње (са 
гребенастом преклопком која омогућава промену фазних и међу-фазних напона). 
 
 Предвидети одговарајуће мерне уређаје за мерење помоћних напона у ТС: 
мерење напона P и N гране АКУ батерија, мерење укупног DC напона АКУ батерија, 
мерење струје пуњења АКУ батерија и мерење напона сопствене потрошње 
3x400/230 V, 50Hz. 
 
 У склопу контроле једносмерног напона предвидети и контролник 
једносмерног напона са два степена подешења (I степен аларм – доња граница d.c. 
напона, II степен искључење трафо 10 kV и 35 kV прекидача јер заштита не може да 
функционише испод тог прага).  
 

2.1.3.  Локално командовање и блокаде 
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 Функције локалног командовања, локалног јављања и надзора изводе се 
према Техничкој препоруци ТП-12б.  
 
 Функције локалног управљања укључења и искључења врше се 
командовањем преко тастера који ће се доградити на вратима ћелије и тиме 
заменити функције постојећих командно-потврдних прекидача, као и са локално 
управљачког ормана – ЛУМ-а на командном орману. 
 
 Локално командовање условљено је постојањем централне преклопке 
локално-даљински, која се монтира на КСО-у. 
 

2.1.4. Аларми 
 
 Деловање свих заштита које су конфигурисане у МПЗУ се са интерних 
регистара као догађаји са информацијом о времену шаљу у станични РТУ.  
 
 Деловање свих екстерних заштита (нпр. аларм или деловање Бухолц релеа, 
контактног термометра) се бележи преко бинарног улаза МПЗУ-а на трафопољу 35 
kV и прослеђују се као SPI (sigl point information) догађај са временом. 
 
 Спремност прекидача се преко интерних контаката самог прекидача добија 
информација (прекидач спреман, или ненавијена опруга прекидача) па се та 
информација бележи преко бинарног улаза. 
 
 Испад неког од заштитних аутомата, се преко сигналног контакта аутомата 
уводи у обраду на бинарни улаз МПЗУ-а и као појединачни сигнали - испад 
заштитног аутомата преносе се до РТУ-а и локално на сигнални табло. 
 
 

3. РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА 
 
 Сигнализацију аларма са основних заштита трансформатора (бухолц-реле 
опомена и контактни термометар опомена) реализовати полагањем нових 
кабловских веза  од сваког енергетског трансформатора до МПЗУ-а  у трафо пољу 
35 kV (приближна дужина око 20 метара по трансформатору). Предвидети да се 
новоформирани сигнали прикажу и на локалном сигналном таблоу. 
 
 Конфигурисање МПЗУ за заштиту трансформатора реализовати тако да се 
сигнали на локалном сигналном таблоу формирају коришћењем бинарних излаза 
МПЗУ-а појединачно.  
 
 Конфигурисање релеа у 35 kV и 10 kV трафо пољима организовати тако 
деловање било које заштите на 35 kV трафо пољу повлачи са собом искључење 
прекидача у оба трафо поља (и у 35 kV и у 10 kV трафо пољу). Исто важи и за 
деловање  заштите на 10 kV трафо пољу - повлачи са собом искључење прекидача у 
оба трафо поља (и у 35 kV и у 10 kV трафо пољу). 
 
 
   Захтеване техничке карактеристике, опис добара и потребна количина: 
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 Испоруку опреме и материјала који су предмет овог тендера треба предвидети 
у следећем обиму: 

 

 Испорука МПЗУ-а у свему према напред наведеним карактеристикама и 
наведеним количинама 

 Испорука софтверског алата за параметрирање и конфигурисање свих 
МПЗУ-а . 

 Испорука 2 комплета комуникационих каблова за параметрирање и 
конфигурисање свих RTU-а, МПЗУ-а и МПУ-а 

 
НАПОМЕНЕ:  

 Уколико ЕД Југоисток, већ поседује потребну лиценцу за неки од 
потребних софтвера, у обрасцу Структуре цене, у Табели 1., на позицијама које 
се односе на софтвере, уписати ''0'' (нула) динара. 
 Изабрани понуђач је дужан да приликом испоруке предметних добара 
достави по један примерак корисничких упутстава урађених на српском језику 
у електронској и писаној форми. 
 
НАПОМЕНА: 
 Приликом попуњавања понуде, потребно је на свим предвиђеним местима 
прецизно дефинисати, односно уписати, који се тип уређаја нуди, што подразумева 
дефинисање пуне каталошке ознаке за сваки од понуђених уређаја.  

 
 

3.1. ОПШТИ ЗАХТЕВИ ЗА СИСТЕМ РЕЛЕЈНЕ ЗАШТИТЕ 
 
 Сви системи заштите и микропроцесорски заштитно-управљачки уређаји (у 
даљем тексту: МПЗУ), морају бити у складу са релевантним деловима задњих 
(актуелних) издања стандарда SRPS EN 60255 (IEC 60255). Уколико SRPS (IEC) 
публикације својим садржајем не покривају ствари релевантне за формирање 
понуде, неопходно је да по тим питањима понуђач затражи писана објашњења и 
инструкције од купца -наручиоца посла. 
 
 
Сви понуђени МПЗУ, морају бити произведени од стране истог произвођача. 
 
НАПОМЕНА: 
Уколико у понудама понуђача, сви понуђени МПЗУ, нису произведени од 
стране истог произвођача, такве понуде биће оцењене као неодговарајуће. 
 
 Заштитно управљачки уређаји (МПЗУ) морају бити конструисани за 
самосталну уградњу у нисконапонске ормариће за заштиту, по ћелијама. Кућишта 
морају бити осигурана од продора прашине и влаге и то минимално IP 52 за 
фронтални панел, односно IP20 за тело релеја, према стандарду SRPS EN 
60529:2011 (IEC 60529). 
 
 Обавеза понуђача је да у складу са постављеним техничким захтевима, уз 
уважавање параметара дефинисаних техничком документацијом за опрему коју 
нуди, а на бази његовог досадашњег знања и искуства да предлог оптималног 
решења за предметни систем РЗ и СДУ. 
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 Систем МПЗУ мора да поуздано ради и у условима електромагнетног зрачења 
које је присутно у трансформаторским станицама. МПЗУ-и  морају бити имуни на 
електромагнетне сметње ефикасном заштитом кућишта уређаја и избором 
квалитетних компонената. Све компоненте морају бити испитане по SRPS или 
еквивалентним стандардима. 
 
 Сви МПЗУ напајају се помоћним напоном 110 V DC, преко посебног струјног 
круга формираног на нивоу средњенапонског поља  где се и уграђује МПЗУ. 
Нестанак напајања у систему не сме да проузрокује губитак података за 
конфигурацију система и архивских података. Ови подаци морају бити смештени у 
EEPROM, FLASH или преко non volatile RAM меморије. Сам МПЗУ мора да има 
selftest функцију, као и непрестану контролу комуникационих путева. 

 3.1.1 Локалне функционалности МПЗУ 

 

 Сви МПЗУ морају поседовати фронтални HMI (командни панел), који мора 
испуњавати функционалности дефинисане у наставку овог поглавља, и то: 

- Поседовање навигацијских тастера, који су организовани тако да се без 
коришћење преносног рачунара могу вршити једноставније листање догађаја, 
промене подешења и конфигурације МПЗУ-а. 

- Најмање један слободно-конфигурабилни функцијски тастер, којем фабрички 
није предефинисана нека од функција. Потребно је да МПЗУ омогућава 
конфигурисање овог тастера, тако да се помоћу њега врши: промена групе 
подешења (летња-зимска), блокада даљинског слања аларма, блокада 
GOOSE механизама, активирање и деактивирање локалне аутоматике и сл.  

НАПОМЕНА: 

Могуће понудити уређаје који немају слободно конфигурабилни функцијски 
тастер, под условом да се захтеване функционалности могу остварити преко 
бинарног улаза. У овом случају ово мора бити додатни бинарни улаз, тј. +1 
бинарни улаз преко минимално захтеваног броја улаза који је специфициран у 
наставку овог тендерског материјала. 

- Сваки заштитни уређај мора да има на предњем панелу интерфејс (серијски 
порт, LAN порт…) како би се ЛАПТОП рачунаром могло приступити ради 
конфигурисања МПЗУ-а и преноса информација.  

- Сваки МПЗУ мора поседовати тастере који ће у комбинацији са навигацијским 
тастерима омогућавати командовање прекидачима у датом пољу. 

 

 Сви МПЗУ морају бити опремљени LED-а за индикацију исправности уређаја, 
као и слободно конфигурабилним LED за индикацију деловања појединих функција 
заштита. Зависно од места уградње и планиране конфигурације МПЗУ-а, потребно је 
реализовати сигнализацију следећих сигнала: 
За изводно поље 10 kV и 35 kV   

- Општа побуда заштите.  
- Деловање краткоспојне заштите I >>.  
- Деловање прекострујне заштите I >. 
- Деловање усмерене земљоспојне заштите I0 >. 
- Деловање земљоспојне заштите I0 >. 
- Деловање заштита од инверзне компоненте струје I2 >. 
- Деловање хомополарна заштите U0 > и I0 >. 
- Хладан старт вода активан. 
- Испад прекидача од деловања екстерне заштите. 
- АПУ у току. 
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- АПУ искључење. 
- КИК 
- Опруга прекидача не навијена. 
- Испад DC аутомата. 
- Испад AC аутомата. 
- Грешка у мерним колима. 
- Преклопка у положају локално. 
- Блокада укључења прекидача. 
 

 За трафо поље СН 
- Општа побуда заштите. 
- Деловање заштите сабирница. 
- Деловање заштите од отказа прекидача извода. 
- Деловање резервне земљоспојне заштите. 
- Испад прекидача од деловања екстерне заштите. 
- Деловање пренапонске заштите U >.  
- Деловање поднапонске заштите U <. 
- КИК  
- Опруга прекидача ненавијена. 
- Испад DC аутомата. 
- Испад AC аутомата. 
- Грешка у мерним колима. 
- Преклопка у положају локално. 
- Блокада укључења прекидача. 

 
За трафо поље ВН 

- Општа побуда заштите  

- Деловање диференцијалне заштите I>. 
- Деловање казанске заштите Iк >. 
- Деловање краткоспојне заштите I >>.  
- Деловање прекострујне заштите I >. 
- Деловање заштита од инверзне компоненте струје I2 >. 
- Деловање хомополарна заштите I0 >. 
- Испад прекидача од деловања заштите из СН трафо поља. 
- Бухолц – аларм. 
- Бухолц – искључење. 
- Контактни термометар – аларм 
- Контактни термометар – искључење 
- Квар искључних кругова положај укључен 
- Квар искључних кругова положај искључен 
- Опруга прекидача ненавијена. 
- Испад DC аутомата. 
- Испад AC аутомата. 
- Грешка у мерним колима. 
- Преклопка у положају локално. 
- Блокада укључења прекидача у СН трафо пољу. 
- Блокада укључења прекидача у ВН трафо пољу. 

 

 Сигнализацију, која је специфицирана, за трафо поље ВН треба реализовати 
преко HMI сви МПЗУ који су предвиђени за дато поље. 
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 Сви аларми који представљају упозорења и који не врше искључења 
прекидача треба да буду самоквитирајући (unlatched), тј. LED активна све време 
(„мирно светло“) док постоји побуда аларма, а деактивира се са престанком побуде. 

 Сви аларми који ће за последицу имати издавање налога за искључење 
прекидача због деловања неке од заштита и сл. треба да буду реализован са само 
држањем (latched), тј. LED остаје активна и након престанка сигнала.  

 
 

 У овом случају потребно је да релеј има могућност приказа појединих сигнала 
и аларма у складу са IEC ознакама. Минимални број LED не сме бити мањи од 
броја специфицираног у одговарајућој табели.  
 
 Поред побројаних функционалности од HMI релеја се очекује још и могућност 
реализовања: 

 Могућност квитирања локалне сигнализације. 

 Могућност блокаде слања GOOSE механизама. 

 Могућност блокаде налога који се шаљу ван датог поља (отказ прекидача и 
сл.). 

 Пожељно је ове функционалности реализовати или преко бинарног улаза 
(посебна преклопка) или преко неког од функцијских тастера на самом од HMI 
(уколико их има више од 1). 
Наручилац задржава право да од понуђача тражи додатна објашњења у вези са 
нуђеним решењем за овај тендерски захтев. 
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3.1.2 Функционалност бинарних улаза у МПЗУ 
 
 
 Сви МПЗУ морају бити опремљени довољним бројем бинарних улаза 
намењених аквизицији аларма, индикација и статуса. Зависно од места уградње и 
планиране конфигурације МПЗУ-а, Минималан скуп функционалности који треба 
остварити јесте: 

За изводно поље 10 kVи 35 kV 

1. Прекидач 10 kV укључен. 
2. Прекидач 10 kV искључен.  
3. Сабирнички растављач укључен. 
4. Сабирнички растављач искључен. 
5. Излазни растављач укључен. 
6. Излазни растављач искључен. 
7. Ножеви за уземљење укључени. 
8. Ножеви за уземљење искључени. 
9. Испад AC аутомата (збирни сигнал). 
10. Испад DC аутомата (збирни сигнал). 
11. Ручно командовање прекидачем. 
12. Ненавијена опруга прекидача. 
13. Преклопка у положају локално. 
14. КИК. 
15. КИК. 

За трафо поље СН 

1. Прекидач СН укључен. 
2. Прекидач СН искључен.  
3. Сабирнички растављач укључен. 
4. Сабирнички растављач искључен. 
5. Налог за искључење од екстерне заштите. 
6. Блокада укључења прекидача. 
7. Блокада заштите сабирница. 
8. Испад AC аутомата. 
9. Испад DC аутомата. 
10. Ручно командовање прекидачем. 
11. Ненавијена опруга прекидача. 
12. Преклопка у положају локално. 
13. КИК. 
14. КИК. 

За трафо поље ВН – основна заштита 

1. Прекидач ВН укључен. 
2. Прекидач ВН искључен. 
3. Прекидач СН укључен. 
4. Прекидач СН искључен . 
5. Сабирнички растављач ВН укључен. 
6. Сабирнички растављач ВН искључен. 
7. Блокада укључења прекидача ВН. 
8. Бухолц - аларм 
9. Бухолц – искључење 
10. Бухолц регулационе склопке – искључење. 
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11. Контактни термометар – аларм 
12. Контактни термометар – искључење 
13. Искључење прекидача ВН од заштите из СН трафо поља  
14. Испад AC аутомата 
15. Испад DC аутомата. 
16. Ручно командовање прекидачем. 
17. Ненавијена опруга прекидача. 
18. Преклопка у положају локално. 

 
3.1.3 Функционалност релејних излаза МПЗУ  
 
Минималан скуп функционалности који треба остварити јесте: 

За изводно поље 10 kV и 35 kV 

1. Укључење прекидача од локалне аутоматике (АПУ, АТЗ и сл.). 
2. Даљинско укључење прекидача. 
3. Искључење прекидача због деловања  заштите. 
4. Даљинско искључење прекидача. 
5. Блокада заштите сабирница (према трафо пољу). 
6. Логичке блокаде. 
7. IRF сигнализација квара уређаја. 

За трафо поље СН 

1. Укључење прекидача 35 (10) kV од локалне аутоматике (АТЗ и сл.). 
2. Даљинско укључење прекидача 35 (10) kV. 
3. Искључење прекидача 35 (10) kV због деловања  заштите. 
4. Даљинско искључење прекидача 35 (10) kV. 
5. Искључење прекидача ВН због деловања  заштите. 
6. Блокада прекидача у ВН трафо пољу. 
7. Логичке блокаде. 
8. IRF сигнализација квара уређаја. 

За трафо поље ВН  – основна заштита 

1. Даљинско укључење прекидача ВН. 
2. Искључење прекидача ВН због деловања  заштите  
3. Даљинско искључење прекидача ВН  
4. Искључење прекидача СН због деловања  заштите. 
5. Блокада прекидача у СН  трафо пољу. 
6. Блокада прекидача у ВН  трафо пољу. 
7. Логичке блокаде. 
8. IRF сигнализација квара уређаја. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 мерење следећих аналогних величина: 
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3.1.4 Функционалност мерење следећих аналогних величина МПЗУ  
 

ВН трафо поље: 
- Струје у све три фазе са ВН стране 
- Активне снаге (четвороквадрантно мерење) 
- Реактивне снаге (четвороквадрантно мерење) 
- Привидне снаге (четвороквадрантно мерење) 
- Фактора снаге 
- Укупно хармонијско изобличење напона (THDU%) 
- Укупно хармонијско изобличење струје (THDI%) 
- ефективне вредности струја и напона квара (дискретна вредност која се 

шаље тек након побуде или деловања неке од основних заштита). 

СН трафо поља: 
- Струје у све три фазе  
- Активне снаге (четвороквадрантно мерење) 
- Реактивне снаге (четвороквадрантно мерење) 
- Привидне снаге (четвороквадрантно мерење) 
- Активне енергије (четвороквадрантно мерење) 
- Реактивне енергије (четвороквадрантно мерење) 
- Максиграф активне снаге 
- Укупно хармонијско изобличење струје (THDI%) 
- ефективне вредности струја и напона квара (дискретна вредност која се 

шаље тек након побуде или деловања неке од основних заштита). 
 

35 kV и 10 kV изводна поља: 
- Струје у све три фазе  
- Фазни напони у све три фазе  
- Линијски напон 
- Хомополарни напон 
- Активне снаге (четвороквадрантно мерење) 
- Реактивне снаге (четвороквадрантно мерење) 
- Привидне снаге (четвороквадрантно мерење) 
- Активне енергије (четвороквадрантно мерење) 
- Реактивне енергије (четвороквадрантно мерење) 
- Максиграф активне снаге 
- Укупно хармонијско изобличење струје (THDI%) 
- ефективне вредности струја и напона квара (дискретна вредност која се 

шаље тек након побуде или деловања неке од основних заштита) 
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3.2  СОФТВЕР И АЛАТИ 
 

 

 У оквиру понуде потребно је предвидети и испоруку  опреме и софтверских 
алата неопходних за даљу експлоатацију нуђених уређаја. Понуда треба да 
обухвати следеће: 

 Софтвери неопходни за конфигурисање, подешавање, испитивање, 
тестирање, комуникацију свих RTU-a, МПЗУ и МПУ… ................ 1 комплет. 

 Прикључни каблови и сва остала додатна опрема неопходна за конфигурацију 
и параметризацију система заштите. ............................................ 1 комплет. 

 
НАПОМЕНА:  
ЕД Југоисток д.о.о., Огранак ЕД Ниш, већ поседује софтвере за конфигурисање и 
параметрирање следећих уређаја:  

- ABB RET 521 (софтвер: CAP 540),  
- ABB REX 521 (софтвер: CAP 501),  
- ABB REF 54x i RET 543 (софтвер: CAP 505), 
- ABB REF 542plus  (софтвер: REF 542plus Configuration tool)  
- ABB RET 630 i REF 630 (софтверски пакет: PCM 600 v2.6) 
- ABB SPA ZC (софтвер: CET 2.1.2) 
- ABB COM 600 (софтвер: SAB 3.5) 
- SIEMENS 7SJ63 (софтверски пакет: DIGSI 4.81),  
- ISKRA FPC 520C (софтвери: MMI i VED2000) 
- SEL 421, 487, 387, 751, 451-4 и 351 (софтверски пакет: AcSELerator).  

 
 У случају да нуђени МПЗУ могу да се конфигуришу и параметрирају са 
неким од побројаних софтвера и да се за конкретан случај не захтева засебна 
(појединачна) лиценца, у одговарајућа поља у обрасцу Структуре цене 
(Образац бр.3), у Табели 1. на позицијама које се односе на софтвере, уписати 
''0'' (нула) динара. 
 
 

3.3  ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 У склопу овог поглавља, ће бити дефинисани и основни амбијентални и 
погонски услови, као и детаљније техничке карактеристике које мора задовољавати 
сваки комад опреме који се нуди, осим уколико за дати уређај не постоје додатни 
критеријуми.  
 

3.3.1   Амбијентални услови 
 

 Минимални амбијентални и радни услови које треба да задовољава опрема 

која се испоручује и монтира су: 

a) Надморска висина     : ≤ 1000 м.н.м.в. 

b) Температура амбијента (температура ваздуха): 
 

радна температура (класа 3К5 према IEC 60271-3-3) 
- максимална температура     : + 45 oC 
- минимална температура    : - 5 oC 
 

температура транспорта (класа 2К3 према IEC 60271-3-2) 
- максимална дневна просечна температура : +70 oC 
- Минимална температура унутар постројења : - 25 oC 
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температура складиштења (класа 1К3 према IEC 60271-3-1) 
- максимална дневна просечна температура : +70 oC 
- Минимална температура унутар постројења : - 25 oC 

c) Механички услови: 
 

- радна:    класа I према SRPS EN 60255-21-1 
- у току транспорта:  класа I према SRPS EN 60255-21-2 
- код складиштења:  класа I према SRPS EN 60255-21-3 

d) Влажност ваздуха 

- Средња вредност релативне влажности ваздуха, мерена за период од 24 

сата не прелази 93%. 

- Средња вредност притиска испарења, мерена за период од 24 сата не 

прелази 22 mbar. 

- Средња вредност релативне влажности ваздуха, посматрано за период од 

једног месеца не прелази 90 %. 

У оваквим условима постројење планирати тако да повремено долази до 

појаве кондензације 
3.3.2   Напајање уређаја и помоћно напајање 

 
 Напајање уређаја који су предмет ове јавне набавке предвидети коришћењем 
напона са основне акумулаторске батерије. 
 
  3.3.2.1.   Напајање уређаја  
 
Нуђени уређаји морају бити предвиђени да могу да се напајају системом помоћног 
напона са следећим карактеристикама: 
 
Табела 3.3.2.1. Захтеви за услове напајања уређаја 

Једносмерни напон номиналне вредности (DC) V  110  

подносива таласност DC напона (фактор таласности) %Vn  ≥ 12  

дозвољени радни опсег напона напајања V DC 0.8  ≤ U ≤ 1.2 Un 

Имуност на електромагнетне сметње Према  
IEC 60255-26 

максимално време трајања пропада напона напајања 
које не утиче на рад уређаја. 

msec ≥  40 

 
  3.3.2.2.   Помоћно напајање и карактеристике бинарних улаза   
 
 
Нуђени уређаји морају бити опремљени бинарним улазима који минимално 
задовољавају следеће карактеристике: 
 
Табела 3.3.2.2. Карактеристике бинарних улаза 

Једносмерни напон номиналне вредности (DC) V  110  

Минимални радни напон (threshold DC напон) V ≤ 88  

Изолациони ниво према IEC 60255-5 Класа III 

Механичка напрезања на: 
- вибрације према IEC 60255-21-1 
- удар према IEC 60255-21-2 
- потресе IEC 60255-21-3 

 
Класa I 
Класa I 
Класa I 
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Електромагнетна компатибилност  Према  
IEC 60255-26 

 
 
  3.3.2.3.   Помоћно напајање и карактеристике бинарних излаза   
 
Нуђени уређаји морају бити опремљени релејним излазима за командна и сигнална 
кола, који минимално задовољавају следеће карактеристике: 
 

Табела 3.3.2.3.  Карактеристике релејних излаза за командна кола 

Номинална вредност напона (AC/DC) V  ≥ 250/110  

Трајна (номинална) струја контакта, при затварању 
контакта 

А ≥ 5 

Краткотрајно подносива струја (за време од 0.5 sec), 
при затварању контакта 

А ≥ 30 

Прекидна моћ контакта при номиналном напону 110 V 
DC и еквивалентном временском константом струјног 
кола L/R < 40 msec 

W ≥ 30 

Сопствено време реаговања msec ≤ 5 

Изолациони ниво према IEC 60255-5 Класа III 

Механичка напрезања на: 
- вибрације према IEC 60255-21-1 
- удар према IEC 60255-21-2 
- потресе IEC 60255-21-3 

 
Класa I 
Класa I 
Класa I 

Електромагнетна компатибилност  Према IEC 60255-26 

 
 
Табела 3.3.2.4. Карактеристике осталих релејних излаза 

Номинална вредност напона (AC/DC) V  ≥ 250/110  

Трајна (номинална) струја контакта, при затварању 
контакта 

А ≥ 5 

Краткотрајно подносива струја (за време од 0.5 sec), 
при затварању контакта 

А ≥ 15 

Прекидна моћ контакта при номиналном напону 110 V 
DC и еквивалентном временском константом струјног 
кола L/R < 40 msec 

W ≥ 10 

Изолациони ниво према IEC 60255-5 Класа III 

Механичка напрезања на: 
- вибрације према IEC 60255-21-1 
- удар према IEC 60255-21-2 
- потресе IEC 60255-21-3 

 
Класa I 
Класa I 
Класa I 

Електромагнетна компатибилност  Према  
IEC 60255-26 

 
НАПОМЕНА: 
Не постоји обавеза постојања оба типа релејних излаза. Могуће је да нуђени уређај 
поседује само један тип релејних излаза. У овом случају потребно је да ти релејни 
излази имају карактеристике које се дефинисане Табелом 2.2.2.3. 
 

3.3.3   Аналогни улази 
 
 Сви уређаји који су предмет ове јавне набавке предвиђени су индиректно 
мерење аналогних величина, тј. мерење примарних вредности аналогних величина 
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врши се преко струјних мерних трансформатора, напонских мерних трансформатора 
и мерних претварача.  
 
3.3.3.1. Напонски мерни улази  
 
Табела 3.3.3.1. Карактеристике напонских мерних улаза 

Номинална вредност напона (AC) V  100  

Номинална фреквенција  Hz 50 

Трајно подносиви пренапон према маси (фаза - 
земља) 

V  ≥ 230  

Имуност на електромагнетне сметње Према  
IEC 60255-26 

 
3.3.3.2. Струјни мерни улази  
 
Овом јавном набавком обухваћени су уређаји за које је предвиђено да имају два 
типа струјних улаза, од којих су: 

- први чија је номинална струја 5 А (за 35 kV и 10 kV постројење) и 
- други са повећаном осетљивошћу (за 10 kV постројење за остваривање 

функције усмерене осетљиве земљоспојне заштите) и могућношћу 
детектовања струје од 0.01 А 

 
Табела 3.3.3.2.1..Карактеристике струјних мерних улаза са номиналном струјом 
од 5А 

Номинална вредност струје (AC) А  5 

Трајно подносива вредност струје – трајно подносива 
струја 

А ≥ 20 

Краткотрајно подносива струја за време од 10 sec А ≥ 100 

Краткотрајно подносива струја за време од 1 sec А ≥ 300 

Номинална фреквенција  Hz 50 

Имуност на електромагнетне сметње Према  
IEC 60255-26 

 
 
Табела 3.3.3.2.2. Карактеристике струјних мерних улаза са повећаном 
осетљивошћу 

Номинална вредност струје (AC) А  1  

Трајно подносива вредност струје – трајно подносива 
струја 

А ≥ 4 

Краткотрајно подносива струја за време од 10 sec А ≥ 25 

Краткотрајно подносива струја за време од 1 sec А ≥ 100 

Номинална фреквенција  Hz 50 

Минимални струјна осетљивост – струјни праг 
осетљивости 

А ≤ 0.01 

Имуност на електромагнетне сметње Према  
IEC 60255-26 
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3.3.4.  ОСНОВНА ЗАШТИТА ТРАФО ПОЉА ВН 

 
 Основна заштита трафо поља ВН се састоји од више уређаја намењених 
остваривању појединачних функција релејне заштите и управљања. Неки од уређаја 
се СДУ-а прилагођавају директно (путем комуникационог интерфејса на МПЗУ), док 
се други у СДУ уводе индиректно, преко аларма и индикација које се уводе на неки 
од бинарних улаза МПЗУ-а. 
 
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЕНЕРГЕТСКОГ ТРАНСФОРМАТОРА….ком 2 

Табела3.3.4.  

ДЕО ОПИС 
ЈЕД. 

МЕРЕ 
ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

1.  Струјни улази са In = 5 A (Табела 3.3.3.2.1.) ком. ≥ 8 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

2.  Укупан број према табели 3.3.2.2. ком. ≥ 18 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

3.  
Релејни излази за командна кола (Табела 
3.3.2.3.) 

ком. ≥ 6 

4.  Остали релејни излази (Табела 3.3.2.4.) ком. ≥ 3 

5.  
IRF статусна индикација интерне грешке („live 
contact“)  (Табела 2.2.2.4.) ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

6.  
Предњи галванско изоловани комуникациони 
интерфејс за повезивање са PC-ем. 

ком. 1 

7.  

Задњи, системски, интерфејс за остваривање 
везе са станичним рачунаром са стандардом 
IEC 61850, путем оптичког порта који je 
интегрисани део заштите. 

ком. ≥ 1 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

8.  

Стабилисана трофазна диференцијална заштита за двонамотајни 
трансформатор -  IEC I> 

 2 степена подешења (I>, I>>), 
 стабилизација деловања I>,  на 2 хармоник подесива у односу на 

основни хармоник, 
 стабилизација деловања I>,  на 5 хармоник подесива у односу на 

основни хармоник, 
 могућност софтверског прилагођења струје према групи спреге штићеног 

трансформатора у опсегу (0 - 11) x 30о. 

9.  
Стабилисана ограничена земљоспојна заштита за двонамотајни 
трансформатор -  REF 

 двосегментна стабилизациона карактеристика деловања. 

10.  

Вишестепена трофазна  прекострујна заштита -  IEC I>, I>> 
 2 степена подешења (I> и I>>), 
 могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

11.  

Земљоспојна заштита - IEC IE> 

 могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у 
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12.  

Казанска заштита - IEC IК> 

 могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у 

13.  

Заштита од несиметричног оптерећења (negative sequence current detection) 
- IEC I2> 

 могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

14.  
INRUSH Restraint - IEC I2f>  

 могућност блокаде струјних заштита (I>, I>>, IE>) на други хармоник – 
детекција струје магнећења 

15.  Заштита од отказа прекидача - IEC CBFP 

16.  
Регистратор поремећаја у мрежи (transient disturbance recorder) - 
осцилопертупограф 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

17.  
Графички дисплеј са позадинским осветљењем и приказом једнополне шеме 
поља, која омогућава приказује и аутоматски ажурира статус расклопне опреме. 

18.  Операторски панел -  HMI, са функционалностима описаним у поглављу 2.1.1.. 

19.  
Слободно конфигурабилни функцијски тастер 
(сходно поглављу 2.1.1.). 

ком. ≥ 1 

20.  

Групе подешења за све функције релејне заштите 
 минимално 2 групе подешења (летње и зимско) 
 могућност промене групе подешења: 

- локалног HMI-а, 
- преко бинарног улаза, 
- комуникационог интерфејса. 

21.  
Функција аутоматске синхронизације времена  

 преко системског интерфејса, тј. комуникационог протокола, 
 преко дигиталног улаза. 

22.  
Сигнализација преко LED 

 минимално 10 слободног конфигурабилних LED, 
 могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 

23.  
Филтрирање „треперења“ контаката, са циљем отклањања вишеструких и 
нереалних генерисања сигнала због механичких вибрација и сл. 

24.  

Функције интерних и екстерних блокада – interlocking-а 
 остваривање функција логичких блокада у циљу превентивног 

спречавања грешке у манипулацијама, 
 блокада укључење прекидача када је нарушен неки од његових граничних 

технолошких параметара (неисправан калем за искључење, прекорачена 
дозвољена кумулативна струја прекидања, прекорачен максимални број 
манипулација пре сервиса и сл.). 

25.  
Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних 
логичких функционалности 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

26.  

Надзор режима рада до два прекидача са следећим функцијама 
 број операција, 
 снимање кумулативне струје прекидања, 
 време искључења/укључења … 
 контрола навијености опруге 

27.  
Контрола искључних кругова - IEC TCS 

 подразумева контролу исправности калема за искључење енергетског 
прекидача и у укљученом и у искљученом стању. 
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28.  

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 
 могућност меморисања ≥ 200 догађаја, 
 памћење догађаја најмање 24 h у случају нестанка помоћног напајања, 
 могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

29.  
Функција самонадзора  

 генерише збирни аларм преко „живог“ контакта релеја при појави било 
каквог унутрашњег квара или неправилности у раду МПЗУ. 

 
3.3.5.  ЗАШТИТА ВОДНИХ ПОЉА 35 kV и 10 kV 

 
ЗАШТИТА ВОДНИХ 35 kV и 10 kV  ПОЉА…………………………………ком 14  

Табела 3.3.5.1.  

ДЕО ОПИС 
ЈЕД. 

МЕРЕ 
ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

1.  
Струјни улази са In = 5 A (Табела 2.2.3.2.1. и 
2.2.3.2.2.) 

ком. ≥ 4 

2.  Напонски улази са Un = 100 V (Табела 2.2.3.1.) ком. ≥ 3 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

3.  Укупан број према табели 2.2.2.2. ком. ≥ 15 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

4.  
Релејни излази за командна кола (Табела 
2.2.2.3.) 

ком. ≥ 4 

5.  Остали релејни излази (Табела 2.2.2.4.) ком. ≥ 5 

6.  
IRF статусна индикација интерне грешке („live 
contact“)  (Табела 2.2.2.4.) ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

7.  
Предњи галванско изоловани комуникациони 
интерфејс за повезивање са PC-ем. 

ком. 1 

8.  

Задњи, системски, интерфејс за остваривање 
везе са станичним рачунаром са стандардом 
IEC 61850, путем оптичког порта који je 
интегрисани део заштите. 

ком. ≥ 1 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

9.  

Вишестепена трофазна  прекострујна заштита -  IEC I>, I>> 
 2 степена подешења (I> и I>>), 
 могућност избора временске карактеристике деловања: 

- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

10.  

Земљоспојна заштита - IEC IE> 

 могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у 

11.  

Осетљива усмерена земљоспојна заштита - IEC IЕE>  (SEF) 
могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у 
могућност искључења интермитентних земљоспојева 

12.  Хомополарна напонска заштита- IEC VE> 
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13.  

Заштита од несиметричног оптерећења (negative sequence current detection) 
- IEC I2> 

 могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 

14.  

Хладан старт вода (Функција блокаде прекострујних заштита при 
укључивању вода) - IEC CLP 

 подешење горње границе рада функције у опсегу (0.1 – 20) А, 
 могућност активирања функције преко бинарног улаза (функција активна 

док је активан изабрани бинарни улаз), 
 могућност временског програмирања функције у односу на тренутак 

укључења прекидача. 

15.  

Аутоматско поновно укључење - IEC O → I 
 минимално 2 покушаја АПУ (брзи и спори), 
 могућност подешавања времена за све елементе АПУ-а у осегу (0.2 до 

300 sec), 
 могућност блокаде рада АПУ: 

- преко бинарног улаза 
- на ручно искључење прекидача 
- преко одређених функција заштите (I>>, IE>). 

16.  Заштита од отказа прекидача - IEC CBFP 

17.  
Регистратор поремећаја у мрежи (transient disturbance recorder) - 
осцилопертупограф 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

18.  
Графички дисплеј са позадинским осветљењем и приказом једнополне шеме 
поља, која омогућава приказује и аутоматски ажурира статус расклопне опреме. 

19.  Операторски панел -  HMI, са функционалностима описаним у поглављу 2.1.1.. 

20.  
Слободно конфигурабилни функцијски тастер 
(сходно поглављу 2.1.1.). 

ком. ≥ 1 

21.  

Групе подешења за све функције релејне заштите 
 минимално 2 групе подешења (летње и зимско) 
 могућност промене групе подешења: 

- локалног HMI-а, 
- преко бинарног улаза, 
- комуникационог интерфејса. 

22.  
Функција аутоматске синхронизације времена  

 преко системског интерфејса, тј. комуникационог протокола, или 
 преко дигиталног улаза. 

23.  
Сигнализација преко LED 

 минимално 10 LED, 
 могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 

24.  
Филтрирање „треперења“ контаката, са циљем отклањања вишеструких и 
нереалних генерисања сигнала због механичких вибрација и сл. 

25.  

Функције интерних и екстерних блокада – interlocking-а 
 остваривање функција логичких блокада у циљу превентивног 

спречавања грешке у манипулацијама, 
 блокада укључење прекидача када је нарушен неки од његових граничних 

технолошких параметара (неисправан калем за искључење, прекорачена 
дозвољена кумулативна струја прекидања, прекорачен максимални број 
манипулација пре сервиса и сл.). 

26.  
Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних 
логичких функционалности 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 
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27.  

Надзор режима рада прекидача са следећим функцијама 
 број операција, 
 снимање кумулативне струје прекидања, 
 време искључења/укључења … 
 контрола навијености опруге 

28.  
Контрола искључних кругова - IEC TCS 

 подразумева контролу исправности калема за искључење енергетског 
прекидача и у укљученом и у искљученом стању. 

29.  

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 
 могућност меморисања ≥ 200 догађаја, 
 памћење догађаја најмање 24 h у случају нестанка помоћног напајања, 
 могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

30.  
Функција самонадзора  

 генерише збирни аларм преко „живог“ контакта релеја при појави било 
каквог унутрашњег квара или неправилности у раду МПЗУ. 

 
 
 
 
 
 
 
3.3.6  Захтеви у погледу квалитета: 
 

 Обавеза понуђача је да за добра која су предмет ове јавне набавке достави 
техничку документацију (каталоге или изводе из каталога или проспекте или сличне 
документе) у електронском или папирном облику, из које се јасно могу утврдити 
техничке карактеристике понуђенх уређаја. 
 
 Понуђач за понуђене МПЗУ, мора да докаже да они могу да поуздане ради у 
свим амбијенталним и погонским условима који се имају у предметним ТС 
(температура, влага, електромагнетно зрачење, вибрације и сл.).  
 
 Сходно томе, обавеза понуђача је да у оквиру своје понуде достави 
доказ да су понуђени уређаји проверени и испитани од стране овлашћене 
институције за радне и амбијенталне услове, дефинисане деловима стандарда 
SRPS, односно њему еквивалентним стандардима.  
 Као доказ понуђачи треба да доставе фотокопије првих страна „типских 
атеста“, који минимално морају да обухватају критеријуме и испитивања 
обухваћена стандардима датим у Табели 3.1. односно њима еквивалентним 
стандардима.  
 
Табела 3.3.6.1 Списак стандарда за које треба доставити атесте (доказе) 

ОЗНАКА СТАНДАРДА ОПИС 

SRPS EN 60068-2-1:2008 или 
(IEC 60068-2-1) или 
еквивалентан стандард  

Испитивања - Испитивање А: Снижена температура 

SRPS EN 60068-2-2:2008 или 
(IEC 60068-2-2) или 
еквивалентан стандард 

Испитивања - Испитивање Б: Повишена 
температура без влаге 

SRPS EN 60068-2-30:2008 или 
(IEC 60068-2-30) или 
еквивалентан стандард 

Испитивања - Испитивање Д: Повишена 
температура са влагом, циклично променљива 
(циклус 12 + 12 сати) 
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SRPS EN 60255-21-1:2008 или 
(IEC 60255-21-1) или 
еквивалентан стандард 

Испитивања вибрација, испитивања на потрес, удар 
и сеизмичка испитивања на мерним релејима и 
заштитној опреми - Одељак 1: Испитивања 
вибрација (синусоидних) 

SRPS EN 60255-21-2:2008 или 
(IEC 60255-21-2) или 
еквивалентан стандард 

Испитивања вибрација, испитивања на потрес, удар 
и сеизмичка испитивања на мерним релејима и 
заштитној опреми - Одељак 2: Испитивања на 
потрес и удар 

SRPS EN 60255-21-3:2008 или 
(IEC 60255-21-3) или 
еквивалентан стандард 

Испитивања вибрација, испитивање на потрес, удар 
и сеизмичка испитивања на мерним релејима и 
заштитној опреми - Одељак 3: Сеизмичка 
испитивања 

SRPS EN 60529:2011 или 
(IEC 60529) или еквивалентан 
стандард 

Степени заштите електричне опреме остварени 
помоћу заштитних кућишта (IP kôd) 

SRPS EN 60255-26 или 
(IEC 60255-26) или 
еквивалентан стандард 

Електрични релеји - Део 26: Захтеви 
електромагнетске компатибилности за мерне релеје 
и заштитну опрему 

SRPS EN 61850-6:2008 или 
(IEC 61850-6) или 
еквивалентан стандард 

Језик за опис конфигурације за комуникацију у 
електричним подстаницама које се односе на IED 

SRPS EN 61850-7-1:2008 или 
(IEC 61850-7-1) или 
еквивалентан стандард 

Основна комуникациона структура за подстанице и 
напојне водове - Принципи и модели. 

SRPS EN 61850-7-4:2008 или 
(IEC 61850-7-4) или 
еквивалентан стандард 

Основна комуникациона структура за подстанице и 
напојне водове - Класе компатибилних логичких 
чворова и класе података 

SRPS EN 61850-8-1:2008 или 
(IEC 61850-8-1) или 
еквивалентан стандард 

Специфично пресликавање комуникационих сервиса 
(SCSM) - Пресликавање на ММС (према ISO 9506-1 i 
ISO 9506-2) и према ISO/IEC 8802-3 

 
 

4.1. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ  
 

Понудом обухвати све електро-монтажне радове неопходне за демонтажу 
постојећих уређаја релејне заштите и складиштење у приручни магацин (просторија 
у оквиру саме ТС), као и монтажу нових МПЗУ.  
 

Предвидети радове на испоруци нових командно-сигналних каблова и измени 
постојећих командо-сигналних струјних кругова (ожичење резервних контакта са 
сигналних кутија енергетског прекидача, промена логике искључења у трафо 
пољима и сл.) 
 

Такође, овом позицијом је  потребно обухватити и материјал (клеме, помоћне 
релеје, каблове, P/F проводнике, одговарајуће заштитне аутомате, каналице, 
сигналне таблое за 60 сигнала) као и материјал и радове на новом разводу 
помоћних напона укључујући и МПЗУ за мерење и контролу присуства и квалитета 
једносмерног и наизменичног напона. МПЗУ мора поседовати минимум 16 
дигиталних улаза и минимум 12 дигиталних излаза, као и системски интерфејс са 
задње стране који се састоји од два интегрисана оптичка порта за комуникацију са 
РТУ-ом. Протокол за комуникацију са РТУ-ом је IEC 61850 и прикључак са предње 
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стране преко серијског (електричног или галвански изолованог) порта за 
комуникацију са преносним рачунаром. 

 
ИНТЕРНО ОЖИЧЕЊЕ 
 
 Везе заштитних уређаја остварују се преко прикључних стезаљки на које су 
доведене везе са примарном опремом у ћелији и морају задовољити све захтеве у 
погледу квалитета и поузданости.  
 
 Није дозвољено везивање више од једног проводника у исту прикључну 
стезаљку. 
 
 Крајеви свих проводника, морају адекватно обрађени и на њима постављене 
„игличасте“ завршнице („хилзне“), које се учвршћују пресовањем. 
 
 Приликом планирања броја клема, предвидети да се за сваки од потенцијала 
остави по минимално 20% резервних клема. 
 
 Крајеви проводника и поједине клеме морају бити адекватно обележени, 
сходно намени коју имају. 
 
 
 Све проводнике који се користе за ожичење унутар НН ормана увлачити 
искључиво са горње стране, а проводнике и каблове који иду ван ормана са 
доње стране клемарника. 
 
 
 
ОЖИЧЕЊЕ СЕКУНДАРНИХ КОЛА, СТРУЈНИХ МЕРНИХ ТРАНСФОРМАТОРА 
 
 Веза од одговарајућег клемарника до прикључних стезаљки на самим струјним 
мерним трансформаторима треба да буде урађена четворо-жилним инсталацијским 
фино-жичним проводницима пресека 4 mm2 (нпр. PP/F 4 x 4 mm2), провученим кроз 
метално „SAPA“ црево одговарајућег попречног пресека. При томе, тамне боје 
(браон и црна) користити за „живе“ крајеве, а жуто-зелени или плави за уземљене 
крајеве мерних трансформатора. 
 
 Везе унутар ормана предвиђеног за смештај опреме треба реализовати фино-
жичним инсталацијским проводницима попречног пресека 4 mm2 (нпр. P/F 4 mm2) ), 
уз коришћење истих боја, аналогно проводницима који се користе за везу са мерним 
трансформаторима. 
 
 На свим местима где се проводници полажу преко или на механички 
покретним деловима или кроз преграде између појединих одељака, предвидети 
провлачење проводника кроз одговарајућа флексибилна црева ради остваривања 
адекватне механичке заштите. 
 
 Црево једним делом водити кроз предвиђени технички канал, а једним делом 
по унутрашњој конструкцији ћелије (зиду ћелије) уз коришћење одговарајућих 
лимених обујмница за причвршћивање. 
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 Предвидети да се до сваког струјног мерног трансформатора полаже посебна 
веза, тј. полаже се један четворо-жилни кабл провучен кроз метално „SAPA“ црево 
за сваки струјни мерни трансформатор понаособ. Веза треба да буде организована 
тако, да се од подклемарника предвиђеног за мерне трансформаторе, посебним 
проводником ожичава свака од прикључних стезаљки струјног мерног 
трансформатора. При томе, на за то погодним местима треба извршити додатно 
повезивање „SAPA“ црева са заштитним уземљењем предметне трафо станице. 
 
 Потребне дужине црева и каблова треба да процени понуђач на основу свог 
досадашњег искуства, постављених техничких захтева и увида у ситуацију на 
објекту. 
 
 Струјне клеме је потребно опремити одговарајућим прикључним букснама и 
мостовима, организованим тако да се могу вршити кратко-спајања језгара појединих 
струјних мерних трансформатора у погонском стању. Прикључне буксне треба да 
омогуће поуздан прикључак у погонском стању (без развезивања струјних кола), 
испитним кабловима са банана конекторима димензија 4 mm. 
 
 Посебним преградиним елементима раздвојити клеме које се користе за 
ожичење МПЗУ (језгро за заштиту), од клема које се користе за ожичење индиректне 
мерне групе. 
 
 Формирање хомополарне везе вршити на клемарнику предвиђеном за мерне 
трансформаторе, а до МПЗУ-а водити крајеве тако формиране хомополарне струјне 
везе. 
 
 Предвидети да се врши уземљење „s1“ („k“) секундарног прикључка, струјних 
мерних трансформатора. При томе уземљење вршити на два места, и то: на 
клемарнику предвиђеном за мерне трансформаторе и на самом струјном мерном 
трансформатору (преко одговарајућег конектора или стезаљке). 
 
ОЖИЧЕЊЕ СЕКУНДАРНИХ КОЛА, НАПОНСКИХ МЕРНИХ ТРАНСФОРМАТОРА 
 
 Формирање секундарних кола напонских мерних трансформатора врши се у 
мерној ћелији. Овако формирани потенцијали се шнирају кроз све ћелије које 
припадају једном напонском нивоу (10 kV или 35 kV). 
 
 Веза од одговарајућег клемарника до прикључних стезаљки на самим 
напонским мерним трансформаторима треба да буде урађена четворо-жилним 
инсталацијским фино-жичним проводницима пресека 2.5 mm2 (нпр. PP/F 4 x 2.5 mm2 
и PP/F 2 x 2.5 mm2), провученим кроз метално „SAPA“ црево одговарајућег попречног 
пресека.  
 
 Ожичавање мерног и заштитног језгра вршити посебним кабловима. При томе, 
тамне боје (браон и црна) користити за „живе“ крајеве, а жуто-зелени или плави за 
уземљене крајеве мерних трансформатора. 
 
 Везе унутар ормана предвиђеног за смештај опреме треба реализовати фино-
жичним инсталацијским проводницима попречног пресека 2.5 mm2 (нпр. P/F 2.5 
mm2), уз коришћење истих боја, аналогно проводницима који се користе за везу са 
мерним трансформаторима. 
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 На свим местима где се проводници полажу преко или на механички 
покретним деловима или кроз преграде између појединих одељака, предвидети 
провлачење проводника кроз одговарајућа флексибилна црева ради остваривања 
адекватне механичке заштите. 
 
 Посебно се врши ожичавање мерних и заштитних језгара. При томе, 
хомополарну везу заштитних језгара формирати на прикључним стезаљкама самих 
напонских мерних трансформатора. 
 
 Предвидети уземљење „x“ („n“) секундарног прикључка код мерних језгара, 
односно „n“ („dn“) секундарног прикључка код заштитног језгра (хомополарна веза). 
Уземљење вршити и на клемарнику предвиђеном за мерне трансформаторе и на 
прикључним клемарницима напонских мерних трансформатора.  
 
 У свим ћелијама, клеме које су предвиђене за потенцијале са напонским 
мерних трансформатора опремити прикључним букснама (само клеме у којима се 
повезују проводници који иду према мерним улазима МПЗУ-а). Прикључне буксне 
треба да омогуће поуздан прикључак у погонском стању (без развезивања напонских 
кола), испитним кабловима са банана конекторима димензија 4 mm. 
 
 Предвидети постављање заштитних аутомата за заштиту, овако формираних, 
мерних и заштитних секундарних кола. Заштитни аутомати треба да буду 
опремљени сигналним контактом (NО контакт) за сигнализацију положаја. 
 
Заштитни аутомати се постављају: 

- у мерној ћелији и то:  
за мерно језгро трополни аутомат 6 А, тип C, 220V a.c. 
за заштитно језгро двополни аутомат 6 А, тип C, 220 V a.c. 

- у осталим ћелијама (трафо ћелије и водне ћелије), и то: 
за заштитно језгро двополни аутомат 4 А, тип C, 220 V a.c 

 У мерној ћелији, предвидети уградњу пасивног феро-резонатног филтра 

(отпорника), 40 , 300 W, 220 V a.c.. Отпорник се ожичава преко клемарника, испред 
заштитног аутомата за хомополарну везу напона (U0). 

 
ОЖИЧЕЊЕ КОМАНДНО-СИГНАЛНИХ СТРУЈНИХ КОЛА 
 
 Формирање командно-сигналних струјних кругова (потенцијала), врши се на 
нивоу поља (ћелији), тако што се из D.C. ормана доводи по један потенцијал преко 
посебног заштитног аутомата за свако поље понаособ. Затим се на нивоу ћелије 
врши даље гранање овог потенцијала. 
 
 Везе унутар ормана предвиђеног за смештај опреме треба реализовати фино-
жичним инсталацијским проводницима попречног пресека 1.5, 2.5 и 4 mm2 (нпр. P/F 
1.5 mm2,  P/F 2.5 mm2 и P/F 4 mm2). При томе, проводнике попречног пресека 4 mm2 
користи свуда, где прорачунска струја потрошача прелази 5 А (моторни погон 
прекидача и сл.). 
 
 На свим местима где се проводници полажу преко или на механички 
покретним деловима или кроз преграде између појединих одељака, предвидети 
провлачење проводника кроз одговарајућа флексибилна црева ради остваривања 
адекватне механичке заштите. 
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 На нивоу ћелије, предвидети уградњу посебних заштитних аутомата за 
формирање потенцијала, за: 

- напајање моторног погона прекидача, 
- напајање командних и сигналних струјних кругова, 
- напајање МПЗУ-а   

 
 Такође, предвидети уградњу „слепих“ осигурача, предвиђених за монтажу на 
DIN шину, даље гранање потенцијала за напајање командних и сигналних струјних 
кругова, и то по један за формирање: 

- командних потенцијала за ручно командовање, 
- командних потенцијала за даљинско командовање, 
- потенцијала за сигнализацију 
- резервног потенцијала. 

 Свако укључење и искључење од стране микропроцесорског уређаја врши се 
преко сигналних контаката енергетског прекидача (контакти са сигналне кутије 
прекидача). При томе, одабрана шема везе мора бити организована тако да се 
помоћни контакти прекидача налазе између МПЗУ и појединих калемова за 
искључење, како би се, евентуалне, „повратне“ енергије из ових калемова 
локализовале на помоћним контактима, а не бинарним излазима МПЗУ. 
 
 За командовање прекидачем (калемовима за укључење и искључење) 
предвиђено је уклапање оба пола који напајају поједине командне струјне кругове, 
посебно за позитиван и посебно за негативан потенцијал.  
 
 Приликом формирања командних потенцијала одабрати шему везе тако да се 
врши сталан надзор над колима за искључење, калема за искључење и у укљученој 
и искљученој позицији енергетског прекидача.  
 
 У случају констатовања не исправности у колима за искључење (неисправан 
калем за искључење, неисправне струјне везе…), МПЗУ да буде конфигурисан тако 
да обезбедити блокаду укључење прекидача и да о томе генерише одговарајући 
сигнал и на локалном нивоу и преко СДУ-а. 

ОЗНАЧАВАЊЕ УРЕЂАЈА И ПРОВОДНИКА 
 
 Ознаке уређаја и проводника формирати према IEC 61346:1997, уз коришћење 
хоризонталног типа ознаке. 
Ознака треба да која садржи: 

- ознаку поља где иде или где се налази уређај на коме се везује  дати 
проводник, 

- ознаку самог уређаја (редни број уређаја и ознаку његове функције), и 
- ознаку клеме на уређају. 

 Пример комплетне ознаке проводника: = K3+1K3-X1:10. Овим се означава 
проводник који, долази из поља (feeder) =К3, са релеја +1К3 из клемарника –X1, 
клема 10. 
Могу се користити следећи типови ознака: 

- пластичне ознаке са уметнутим папиром имуним на влагу и сунчево зрачење 
(у случају ове ознаке потребно је обезбедити адекватну заштиту ознаке), 

- пластичним цревима и плочицама са термо-уписаним ознакама, 
- остале ознаке имуне на корозију, влагу и светлост, под условом да имају белу 

(могуће користити и друге светлије боје) позадину са црним словима (у овом 
случају потребно је тражити сагласност наручиоца). 
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 Све ознаке морају бити причвршћене тако да не могу да спадну приликом 
манипулисања (померања, вађења из клеме и сл.) проводницима или уређајима. 

 
Електро-монтажне радови и недостајући материјал испоручују се по 

принципу ''кључ у руке’’ према напред наведеним захтевима. 
 
 
 
 
 
 

4.2. ИЗРАДА ИЗВОЂАЧКОГ ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТА 
ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА 

 
Израда Извођачког пројекта (пројекат који ће обухватити пројектантске 

подлоге на основу којих ће се изводити радови), и пројекта изведеног стања у 5 (пет) 
примерака у папирном и електронском формату.  

Пре отпочињања израде извођачког пројекта извођач је дужан доставити 
дефинисан пројектни задатак инвеститору на сагласност. 
 

 
 
 

4.3. КОНФИГУРИСАЊЕ МПЗУ  
 

Потребно је предвидети конфигурисање, параметризацију и функционално 
тестирање према захтеваним техничким карактеристикама МПЗУ и параметрима 
који ће се усагласити са надлежним службама одржавања ЕД Прокупље (прагови 
деловања појединих функција заштите, логичке блокаде у циљу превенције 
погрешних манипулација и сл.). 
 

 
 
 
 

4.4. СОФТВЕР ЗА ПОДЕШАВАЊЕ И КОНФИГУРИСАЊЕ 
НУЂЕНИХ МПЗУ 

 
 У оквиру ове позиције треба обрачунати испоруку софтвера заједно са 
прикључним кабловима за комуникацију преко неког од стандардних портова са 
серијском комуникацијом. Дакле, понуда треба да обухвати испоруку софтвера 
(уколико постоје више њих) за параметризацију, конфигурисање и функционално 
тестирање: РТУ-а, свих микропроцесорских уређаја уграђених за заштиту 
енергетских трансформатора и изводних и мерних поља 35 kV, 10 kV.  

Уколико ПД Југоисток већ поседује лиценцу за софтвер обрачунати само 
испоруку прикључних каблова за комуникацију. 
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 Уколико постоји више различитих софтвера за описане активности исказати 
њихову цену у за то предвиђеним пољима. 
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5. СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА 
 

5.1. ОПШТИ ЗАХТЕВИ МПЗУ И ОПРЕМЕ ЗА ЛОКАЛНО И 
ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ И МОНИТОРИНГ 

  

Сви МПЗУ напајају се помоћним напоном 110 V d.c., независним струјним 
круговима. Струјне кругове организовати тако да у  КСО-у постоје посебни 
потенцијали за напајање: 

 РТУ-а 
 заштите сабирница  
 погона прекидача 35 kV 
 погона прекидача 10 kV 
 заштитних уређаја у 35 kV постројењу, 
 заштитних уређаја у 10 kV постројењу, 

 Нестанак напајања у систему не сме да проузрокује губитак података за 
конфигурацију система и архивских података. Ови подаци морају бити смештени у 
EEPROM, FLASHили преко non volatile RAM меморије. Сам МПЗУ мора да има 
селфтест функцију. У склопу понуде предвидети да се за уређаје који су предмет 
понуде, формирају комуникациони путеви оптичким кабловима одговарајућих 
карактеристика, независно за систем даљинског управљања и даљинског 
параметрирања и надзора релеа. 

 На командно-сигналном орману уградити гребенасту преклопка локално-
даљински за избор режима рада. Такође на истом месту уградити одговарајући 
релејни склоп за извршење команде "даљинско квитирање локалне сигнализације". 

 Централна гребенаста преклопка, поред избора режима рада треба да 
оствари још и следеће функције: 

 Блокаду даљинског командовања свим прекидачима у трансформаторској 
станици када је активан локални режим рада, 

 Блокаду локалног командовања када је преклопка у положају даљински. 
 Гашење локалне сигнализације на КСО-у када је преклопка у даљинском 

режиму рада. Ову блокаду реализовати тако да се уколико се не изврши 
даљинско квитирање локалне сигнализације, светлосна сигнализација упали 
на сигналним таблоима на КСО-у када се преклопка врати у локални режим 
рада. Никако не прекидати даљинску сигнализацију. 
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5.2. ЦЕНТРАЛНА УПРАВЉАЧКА ЈЕДИНИЦА (РТУ) 
 Понудом обухватити испоруку и радове на повезивању РТУ-а, који 
представља централну управљачку јединицу. У склопу ове позиције превидети 
испоруку и уградњу слободно стојећег ормана одговарајућих димензија. 
 

РТУ (ЦЕНТРАЛНА УПРАВЉАЧКА ЈЕДИНИЦА) 

монтирана, повезана, конфигурисана, параметризирана и испитана у 
слободностојећем  орману  

напон напајања 110V d.c. 

конфигурисана за обављање функције двосмерне комуникације са заштитно-
управљачким уређајима по протоколу IEC 61850  

Опремљена хардвером (одговарајући модеми) и софтвером за двосмерни пренос 
прикупљених података и управљачких захтева до надређеног управљачког центра и 
станичног рачунара по протоколу IEC 60870-5-101  и  IEC 60870-5-104, преко 
следећих комуникационих путева: 

 Радио веза, при чему треба предвидети модем за радио везу, на каналу са 
таласном дужином 0,7 m (примарни комуникациони пут ДЦ-РТУ), 

 GSM/GPRS, при чему треба предвидети модем-рутер за GPRS комуникацију 

 Оптике, (у овом тренутку треба предвидети као могућност док се не оствари 
физичко постављање OPGW кабла), 

Опремљена свим осталим софтверским решењима која су неопходна за 
функционисање система. 

Опремљена софтвером и хардвером за пријем и дистрибуцију сигнала тачног 
времена GPS  

Димензионисана за прикупљање података (сигнали деловања заштите, 
сигнализација положаја раставне и расклопне опреме, сигнализација са система 
помоћних напона, мерења са свих струјних и напонских мерних трансформатора и 
осталих изведених величина) са свих уређаја 35 kV, 10 kV. 

 

5.3. ЦЕНТРАЛНА ГРЕБЕНАСТА ПРЕКЛОПКА ЛОКАЛНО-ДАЉИНСКИ 
Понудом обухватити испоруку, монтажу гребенасте преклопке са 

одговарајућим бројем преклопних контакта (број контакта зависи од тога да ли ће 
пребацивање режима радити на нивоу ћелије преко помоћних релеа којима се 
командује централизовано или директно преко контаката нуђене преклопке), 
номиналне струје 40 А. (може и 16 А уколико се пребацивање врши на нивоу ћелије), 
типске шеме "1-2".  
 

ТИП НУЂЕНОГ  УРЕЂАЈА  

 
 

5.4. РАДОВИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ НА УВОЂЕЊУ ТС У СИСТЕМ 
ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА 

Све радове везане за конфигурисање, проверу и функционално тестирање 
РТУ-а урадиће Југоисток.  
Сем тога, треба обрачунати и испоруку и уградњу додатних елемената (сигналне 
кутије, елементи за ожичење) за мониторинг улазних врата и прозора на постројењу. 
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5.5. ОПШТА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  
 
 У предстојећој табели, дат је списак аларма и команди које треба реализовати 
МПЗУ-ом  за мерење и контролу присуства и квалитета једносмерног и наизменичног 
напона 
 
ТС 35/10 kV ''Мерошина'' 
 

р.бр. Тип Назив сигнала опис BI BO 
MMИ 
у ДЦ 

1.  команда 
квитирање локалне 
сигнализације 

квитирај  1  

2.  
индикација 

Положај централне 
преклопке 

локално/даљински 2  x 

3.  

аларми 

Нестанак напона 
3x380 V a.c. 

реаговања/престанак 1  x 

4.  Нестанак мрежног 
напона 
на исправљачу 

реаговања/престанак 1  x 

5.  Нестанак 110 V d.c. за 
напајање 
мот. погона прекидача 
35 kV 

реаговања/престанак 1  x 

6.  Нестанак 110 V d.c. за 
напајање 
ормарића 35 kV 

реаговања/престанак 1  x 

7.  Нестанак 110 V d.c. за 
МПЗУ у  35 kV 
постројењу 

реаговања/престанак 1   

8.  Нестанак 110 V d.c. за 
напајање 
мот. погона прекидача 
10 kV 

реаговања/престанак 1  x 

9.  Нестанак 110 V d.c. за 
напајање 
ормарића 10 kV 

реаговања/престанак 1  x 

10.   Нестанак 110 V d.c. за 
МПЗУ у  10 kV 
постројењу 

реаговања/престанак 1   

11.  Нестанак 110 V d.c. на 
главним сабирницама 

реаговања/престанак 1  x 

12.  Нестанак напона за 
напајање 
РТУ-а 

реаговања/престанак 1  x 

13.  Земљо-спој на 
једносмерном напону 

реаговања/престанак 1  x 

14.  Врата постројења 35 kV 
и 10 kV 

отворена/затворена 1  x 

15.  мерење фазног напона 
- КТ1 

 
  x 

16.  мерење линијског 
напона - КТ1 

 
  x 
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17.  мерење једносмерног 
напона 
"+" потенцијал 

 
  x 

18.  мерење једносмерног 
напона  
"-" потенцијал 

 
  x 

19.  мерење једносмерног 
напона 
 110 V d.c. (''+'' – ''-'') 

 
  x 

20.   бар два резервна 
сигнала 

 
2 2 x 

УКУПНО 16 3  

 
Мерење температуре амбијента реализовати уградњом и повезивањем Пт сонде у 
командно сигналној просторији. 
 

ТИП НУЂЕНОГ УРЕЂАЈА  
 
 
 
 

 

6. ОБУКА ЗА ЧЕТИРИ ПРЕДСТАВНИКА ЕД ПРОКУПЉЕ  
 
Обрачунати основну обуку за рад уређајима микропроцесорске заштите, 
подешавање и рад са РТУ-ом, упознавање са алгоритмима и протоколима 
примењене архитектуре система заштите и управљања. Обуку организовати утоку 
извођења радова на објекту или у просторијама Службе за планирање погона, РЗ 
и СДУ из Огранка ЕД Прокупље. 

 
 
 
 

7. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Овом позицијом треба исказати цену израде и испоруке пројекта изведеног стања 
након увођења предметне трафо станице у систем даљинског управљана и надзора 
у електронској и папирној форми у 5 (пет) примерака. 
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  8. СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА И УСЛУГА 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА И УСЛУГА ЗА АУТОМАТИЗАЦИЈУ И  
УВОЂЕЊЕ У СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА ТС 35/10 KV 

"ЖИТОРАЂА" У ЖИТОРАЂИ 
 
 
 
 

 
1. 

 

 
ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV 

 
1.1. 

 

 
Изводно поље 35 kV 

1.1.1. 

Испорука и уградња сигнализатора положаја за пренос информације о 
стању положаја растављача са два пара бинарних излаза комплет са 
каблом и металним сапа цревом од погона до редне летве у НН одељку 
ћелије. 

 Ком 3 x _________= ________________ 

1.1.2. 
Испорука, монтажа и шемирање амперметра димензија 96x96 mm на 
орману ћелије и командном орману. 

 Ком 2 x _________= ________________ 

1.1.3. 

Испорука, монтажа и шемирање слепе шеме поља на орману ћелије и 
командном орману са диодним показивачима свих расклопних апарата у 
ћелији ( сабирнички растављач, прекидач, излазни растављач, ножеви за 
уземљење) као и тастера за укључење и искључење прекидача. 

 Ком 2 x _________= ________________ 

1.1.4. 

Испорука и монтажа микропроцесорског терминала за заштиту и 
управљање , заједно са шемирањем до редне летве, параметрирањем и 
пуштањем у рад. карактеристике терминала дате су у техничком опису. 
Тип нуђеног МПЗ уређаја______________________________ 
Јединствена идентификациона ознака _____________________________ 
Земља порекла   ___________________________________ 
 

 Ком 1 x _________= ________________ 

1.1.5. Испорука и монтажа редне летве са 20 струјних и 120 напонских 
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стазаљки сличних типу Phoenix или Wieland у орману ћелије и на 
командној плочи у комплету са носачима. Струјне клеме морају бити 
додатно опремљене за испитивање струјних кругова преко струјних 
трансформатора или преко испитног кофера. 

 Ком 2 x _________= ________________ 

1.1.6. 

Испорука и монтажа сета развода помоћних напона, са комплетним 
ожичењем до редне летве, који укључује: 
Двополни аутоматски заштитни прекидач  110 VDC 6A за струјне кругове 
заштите и управљања карактеристике реаговања C, са сигналним 
контактом 
аутоматски заштитни прекидач  у колу моторно опружног погона 
5 осигурача са слепим патроном  
помоћни реле за сетовање рада локално даљински 

 Ком 1 x _________= ________________ 

1.1.7. 

Испорука, монтажа, шемирање и обележавање свих потребних командно 
сигналних каблова типа PP00 од редне летве у кабини ћелије до свих 
високонапонских апарата у ћелији, са заштитом у металном SAPA цреву, 
као и каблова до ормана за локалну сигнализацију и каблова до 
командног ормана. 
Све ознаке морају бити усклађене са типским решењима у ЕД Прокупље. 
Обавеза извођача је да у складу типским решењима изврши 
обележавање свих проводника и каблова. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

1.1.8 
Испорука и шемирање извршних помоћних релеа, сличних типу PR-59 
комплет са подножјем, за напон 110 V d.c. 

 Ком 3 x _________= ________________ 

1.1.9. 
Остали ситан неспецифициран материјал у који спадају проводници за 
ожичење, кабловске каналица, ознаке за проводнике и каблове, хилзне, 
обујмице, стезаљке, премоснице, краткоспојници и уградјени апарати. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

1.1.10. Комплетно примарно и секундарно испитивање и пуштање ћелије у рад. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 1.1. Комада 2 x-
_____________= 
 

 
_______________________ 

 
1.2. 

 
Трафо поље 35 kV 
 

1.2.1. 

Испорука и уградња сигнализатора положаја за пренос информације о 
стању положаја растављача са два пара бинарних излаза комплет са 
каблом и металним сапа цревом од погона до редне летве у НН одељку 
ћелије. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

1.2.2. 
Испорука, монтажа и шемирање амперметра димензија 96x96 mm на 
орману ћелије и командном орману. 

 Ком 2 x _________= ________________ 

1.2.3. 

Испорука, монтажа и шемирање слепе шеме поља на орману ћелије и 
командном орману са диодним показивачима свих расклопних апарата у 
ћелији ( сабирнички растављач, прекидач) као и тастера за укључење и 
искључење прекидача. 

 Ком 2 x _________= ________________ 
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1.2.4. 

Испорука и монтажа микропроцесорског терминала за заштиту и 
управљање, заједно са шемирањем до редне летве, параметрирањем и 
пуштањем у рад. карактеристике терминала дате су у техничком опису. 
Тип нуђеног МПЗ уређаја______________________________ 
Јединствена идентификациона ознака _____________________________ 
Земља порекла   ___________________________________ 
 

 Ком 1 x _________= ________________ 

1.2.5. 

Испорука и монтажа редне летве са 20 струјних и 120 напонских 
стазаљки сличних типу Phoenix или Wieland у орману ћелије и на 
командној плочи у комплету са носачима. Струјне клеме морају бити 
додатно опремљене за испитивање струјних кругова преко струјних 
трансформатора или преко испитног кофера. 

 Ком 2 x _________= ________________ 

1.2.6. 

Испорука и монтажа сета развода помоћних напона, са комплетним 
ожичењем до редне летве, који укључује: 
Двополни аутоматски заштитни прекидач  110 VDC 6A за струјне кругове 
заштите и управљања карактеристике реаговања C, са сигналним 
контактом 
аутоматски заштитни прекидач  у колу моторно опружног погона 
5 осигурача са слепим патроном  
помоћни реле за сетовање рада локално даљински 

 Ком 1 x _________= ________________ 

1.2.7. 

Испорука, монтажа, шемирање и обележавање свих потребних командно 
сигналних каблова типа PP00 од редне летве у кабини ћелије до свих 
високонапонских апарата у ћелији, са заштитом у металном сапа цреву, 
као и каблова до ормана за локалну сигнализацију и каблова до 
командног ормана. 
Све ознаке морају бити усклађене са типским решењима у ЕД Прокупље. 
Обавеза извођача је да у складу типским решењима изврши 
обележавање свих проводника и каблова. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

1.2.8 
Испорука и шемирање извршних помоћних релеа, сличних типу PR-59 
комплет са подножјем, за напон 110 V d.c. 

 Ком 8 x _________= ________________ 

1.2.9. 
Остали ситан неспецифициран материјал у који спадају проводници за 
ожичење, кабловске каналица, ознаке за проводнике и каблове, хилзне, 
обујмице, стезаљке, премоснице, краткоспојници и уградјени апарати. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

1.2.10. Комплетно примарно и секундарно испитивање и пуштање ћелије у рад. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 1.2. Комада 2 x ___________ = 
 

 
_______________________ 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 1 

 

 

 

 
2. 

 

 
ПОСТРОЈЕЊЕ 10 kV 
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2.1. 
 

Изводно поље 10 kV 

2.1.1. 

Испорука и уградња сигнализатора положаја за пренос информације о 
стању положаја растављача са два пара бинарних излаза комплет са 
каблом и металним SAPA цревом од погона до редне летве у НН одељку 
ћелије. 

 Ком 3 x _________= ________________ 

2.1.2. 
Испорука, монтажа и шемирање амперметра димензија 96x96 mm на 
орману ћелије и командном орману. 

 Ком 2 x _________= ________________ 

2.1.3. 

Испорука, монтажа и шемирање слепе шеме поља на орману ћелије и 
командном орману са диодним показивачима свих расклопних апарата у 
ћелији ( сабирнички растављач, прекидач, излазни растављач, ножеви за 
уземљење) као и тастера за укључење и искључење прекидача. 

 Ком 2 x _________= ________________ 

2.1.4. 

Испорука и монтажа микропроцесорског терминала за заштиту и 
управљање, заједно са шемирањем до редне летве, параметрирањем и 
пуштањем у рад. карактеристике терминала дате су у техничком опису. 
Тип нуђеног МПЗ уређаја______________________________ 
Јединствена идентификациона ознака _____________________________ 
Земља порекла   ___________________________________ 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.1.5. 

Испорука и монтажа редне летве са 20 струјних и 120 напонских 
стазаљки сличних типу Phoenix или Wieland у орману ћелије и на 
командној плочи у комплету са носачима. Струјне клеме морају бити 
додатно опремљене за испитивање струјних кругова преко струјних 
трансформатора или преко испитног кофера. 

 Ком 2 x _________= ________________ 

2.1.6. 

Испорука и монтажа сета развода помоћних напона, са комплетним 
ожичењем до редне летве, који укључује: 
Двополни аутоматски заштитни прекидач  110 VDC 6A за струјне кругове 
заштите и управљања карактеристике реаговања C, са сигналним 
контактом 
аутоматски заштитни прекидач  у колу моторно опружног погона 
5 осигурача са слепим патроном  
помоћни реле за сетовање рада локално даљински 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.1.7. 

Испорука, монтажа, шемирање и обележавање свих потребних командно 
сигналних каблова типа PP00 од редне летве у кабини ћелије до свих 
високонапонских апарата у ћелији, са заштитом у металном SAPA цреву, 
као и каблова до ормана за локалну сигнализацију и каблова до 
командног ормана. 
Све ознаке морају бити усклађене са типским решењима у ЕД Прокупље. 
Обавеза извођача је да у складу типским решењима изврши 
обележавање свих проводника и каблова. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.1.8 
Испорука и шемирање нових извршних чланова (помоћних релеа) као и 
ожичавање спремности прекидача. 

 Ком 3 x _________= ________________ 

2.1.9. 
Остали ситан неспецифициран материјал у који спадају проводници за 
ожичење, кабловске каналица, ознаке за проводнике и каблове, хилзне, 
обујмице, стезаљке, премоснице, краткоспојници и уградјени апарати. 
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 Ком 1 x _________= ________________ 

2.1.10. Комплетно примарно и секундарно испитивање и пуштање ћелије у рад. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 2.1. Комада 7 x __________= 
 

 
_______________________ 

 

 
2.2. 

 
Трафо поље 10 kV 
 

2.2.1. 

Испорука и уградња сигнализатора положаја за пренос информације о 
стању положаја растављача са два пара бинарних излаза комплет са 
каблом и металним сапа цревом од погона до редне летве у НН одељку 
ћелије. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.2.2. 
Испорука, монтажа и шемирање амперметра димензија 96x96 mm на 
орману ћелије и командном орману. 

 Ком 2 x _________= ________________ 

2.2.3. 

Испорука, монтажа и шемирање слепе шеме поља на орману ћелије и 
командном орману са диодним показивачима свих расклопних апарата у 
ћелији ( сабирнички растављач, прекидач) као и тастера за укључење и 
искључење прекидача. 

 Ком 2 x _________= ________________ 

2.2.4. 

Испорука и монтажа микропроцесорског терминала за заштиту и 
управљање, заједно са шемирањем до редне летве, параметрирањем и 
пуштањем у рад. карактеристике терминала дате су у техничком опису. 
Тип нуђеног МПЗ уређаја______________________________ 
Јединствена идентификациона ознака _____________________________ 
Земља порекла   ___________________________________ 
 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.2.5. 

Испорука и монтажа редне летве са 20 струјних и 120 напонских 
стазаљки сличних типу Phoenix или Wieland у орману ћелије и на 
командној плочи у комплету са носачима. Струјне клеме морају бити 
додатно опремљене за испитивање струјних кругова преко струјних 
трансформатора или преко испитног кофера. 

 Ком 2 x _________= ________________ 

2.2.6. 

Испорука и монтажа сета развода помоћних напона, са комплетним 
ожичењем до редне летве, који укључује: 
Двополни аутоматски заштитни прекидач  110 VDC 6A за струјне кругове 
заштите и управљања карактеристике реаговања C, са сигналним 
контактом 
аутоматски заштитни прекидач  у колу моторно опружног погона 
5 осигурача са слепим патроном  
помоћни реле за сетовање рада локално даљински 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.2.7. 

Испорука, монтажа, шемирање и обележавање свих потребних командно 
сигналних каблова типа PP00 од редне летве у кабини ћелије до свих 
високонапонских апарата у ћелији, са заштитом у металном SAPA цреву, 
као и каблова до ормана за локалну сигнализацију и каблова до 
командног ормана. 
Све ознаке морају бити усклађене са типским решењима у ЕД Прокупље. 
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Обавеза извођача је да у складу типским решењима изврши 
обележавање свих проводника и каблова. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.2.8. 
Испорука и шемирање нових извршних чланова (помоћних релеа) као и 
ожичавање спремности прекидача. 

 Ком 4 x _________= ________________ 

2.2.9. 
Испорука, монтажа и шемирање мерне групе за мерење активне и 
реактивне енергије према карактеристикама датим у техничком опису. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.2.10. 
Остали ситан неспецифициран материјал у који спадају проводници за 
ожичење, кабловске каналица, ознаке за проводнике и каблове, хилзне, 
обујмице, стезаљке премоснице, краткоспојници и уградјени апарати. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.2.11. Комплетно примарно и секундарно испитивање и пуштање ћелије у рад. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 2.2. Комада 2 x____________=  
 

 
_______________________ 

 

 
2.3. 

 
Мерно поље 10 kV 

 

2.3.1. 

Испорука и уградња сигнализатора положаја за пренос информације о 
стању положаја растављача са два пара бинарних излаза комплет са 
каблом и металним SAPA цревом од погона до редне летве у НН одељку 
ћелије. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.3.2. 
Испорука, монтажа и шемирање слепе шеме поља на орману ћелије и 
командном орману са диодним показивачима свих расклопних апарата у 
ћелији ( сабирнички растављач.)  

 Ком 2 x _________= ________________ 

2.3.3. 

Испорука и монтажа микропроцесорског терминала за заштиту и 
управљање, заједно са шемирањем до редне летве, параметрирањем и 
пуштањем у рад. карактеристике терминала дате су у техничком опису. 
Тип нуђеног МПЗ уређаја______________________________ 
Јединствена идентификациона ознака _____________________________ 
Земља порекла   ___________________________________ 
 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.3.4. 
Испорука и монтажа трополног заштитног AS прекидача номиналне струје 
100А са прекострујним и краткоспојним чланом и  сигнаним контактом 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.3.5. 

Испорука и монтажа редне летве са 120 напонских стазаљки сличних 
типу Phoenix или Wieland у орману ћелије и на командној плочи у 
комплету са носачима. Струјне клеме морају бити додатно опремљене за 
испитивање струјних кругова преко струјних трансформатора или преко 
испитног кофера. 

 Ком 2 x _________= ________________ 

2.3.6. 

ИИспорука и монтажа сета развода помоћних напона, са комплетним 
ожичењем до редне летве, који укључује: 
Двополни аутоматски заштитни прекидач  110 VDC 6A за струјне кругове 
заштите и управљања карактеристике реаговања C, са сигналним 
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контактом 
аутоматски заштитни прекидач  у колу моторно опружног погона 
5 осигурача са слепим патроном  
помоћни реле за сетовање рада локално даљински 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.3.7. 

Испорука, монтажа, шемирање и обележавање свих потребних командно 
сигналних каблова типа PP00 од редне летве у кабини ћелије до свих 
високонапонских апарата у ћелији, са заштитом у металном SAPA цреву, 
као и каблова до ормана за локалну сигнализацију и каблова до 
командног ормана. 
Све ознаке морају бити усклађене са типским решењима у ЕД Прокупље. 
Обавеза извођача је да у складу типским решењима изврши 
обележавање свих проводника и каблова. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.3.8. 
Остали ситан неспецифициран материјал у који спадају проводници за 
ожичење, кабловске каналица, ознаке за проводнике и каблове, хилзне, 
обујмице, стезаљке,премоснице, краткоспојници и уградјени апарати. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

2.3.9. Комплетно примарно и секундарно испитивање и пуштање ћелије у рад. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 2.3. Комада 1 x ___________= 
 

 
_______________________ 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 2 

 

 

 

3. ПОМОЋНО НАПАЈАЊЕ И ЛОКАЛНА  СИГНАЛИЗАЦИЈА АЛАРМА 

 

Испорука и монтажа ормана за развод помоћних напона и локалну 
сигнализацију и повезивање истог одговарајућим кабловима са свим 
ћелијама 35 kV и 10 kV. Орман је дозидног типа, димензија не већих од 
1400x600x2200mm (ширина, дубина, висина). По ширини орман је 
демонтажно дељив (ради уношења у постојећу трафостаницу) на две 
независне целине не шире од 700+700mm.  
Орман је комплетно фабрички опремљен, ожичен и испитан са пољима 
развода једносмерног напона, развода наизменичног напона и локалне 
сигнализације аларма према типским решењима ЕД Прокупље. 
На предњим вратима и унутар ормана смештена је следећа опрема: 

 

 

 
3.1. 

 

 
Орман развода једносмерног напона 

3.1.1. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склоп за довод 
напона из исправљача који чини: 
Четворополна гребенаста преклопка за уградњу, номиналне струје 100 А 
слична типу 4G100-92-U  

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.1.2 

Испорука, монтажа и шемирање склопа за локалну индикацију и мерење 
напона и струје који чине: 
Амперметар за уградњу са обртним калемом за једносмерну струју 
димензија 96x96 mm, са одговарајућим шантом за мерење струје 0-100 А  
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ком.1 
Волтметар за уградњу са обртним калемом за мерење једносмерног 
напона 0-150 V=, димензија 96x96 mm   
                                                                                   ком. 3 
Двополни аутоматски заштитни прекидач за једносмерни напон до 220 
V=, називне једносмерне струје 4 А, карактеристике окидања B, са 
помоћном сигналном склопком                                                 ком. 1 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.1.3. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за напајање 
заштитно управљачких уређаја у постројењу који чине: 
Четворополна гребенаста преклопка за уградњу, номиналне струје 25 А 
слична типу 4G25-92-U     ком. 3 
Двополни аутоматски заштитни прекидач за једносмерни напон до 220 
V=, називне једносмерне струје 6 А, карактеристике окидања B, са 
помоћном сигналном склопком                                                 ком. 2 
Осигурач сличан типу DO2 комплет са подножјем, заштитним поклопцем, 
калибарским прстеном, капом и топљивим уметком 25 А                                           
ком. 6 
Помоћни реле са три преклопна контакта за побудни напон 110 V=, 
сличан типу PR41 са подножјем     ком. 4 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.1.4. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за 
аутоматско или ручно укључење нужног светла који чине: 
Контактор номиналне струје 25 А за управљање побудног калема 
једносмерним напоном 110 V=, сличан типу K25-33/110Е                                        
ком. 1 
Једнополна гребенаста преклопка са нултим положајем за уградњу 
номиналне струје 10 А тип 4G10-51-U                                                                
ком. 1 
Двополни аутоматски заштитни прекидач за једносмерни напон до 220 
V=, називне једносмерне струје 16 А, карактеристике окидања B, са 
помоћном сигналном склопком                                                 ком. 1 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.1.5. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за напајање 
погона прекидача који чине: 
Четворополна гребенаста преклопка за уградњу, номиналне струје 25 А 
слична типу 4G40-92-U     ком. 2 
Осигурач сличан типу DO2 комплет са подножјем, заштитним поклопцем, 
калибарским прстеном, капом и топљивим уметком 35 А  ком 4                              
Помоћни реле са три преклопна контакта за побудни напон 110 V=, 
сличан типу PR41 са подножјем     ком. 2 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.1.6. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за 
сигнализацију аларма који чине: 
Двополни аутоматски заштитни прекидач за једносмерни напон до 220 
V=, називне једносмерне струје 25 А, карактеристике окидања B, са 
помоћном сигналном склопком                                                 ком. 1 
Осигурач сличан типу DO1 , комплет са подножјем, заштитним поклопцем 
и слепим патроном            ком. 6 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.1.7. 
Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за 
сигнализацију положаја апарата који чине: 
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Двополни аутоматски заштитни прекидач за једносмерни напон до 220 
V=, називне једносмерне струје 25 А, карактеристике окидања B, са 
помоћном сигналном склопком                                                 ком. 1 
Осигурач сличан типу DO1 , комплет са подножјем, заштитним поклопцем 
и слепим патроном            ком. 6 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.1.8. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за избор 
режима рада ТС локално даљински који чине: 
Шестополна гребенаста преклопка без нултог положаја за уградњу, 
номиналне струје 40 А, тип 4G40-71-U 
                                                                                   ком. 1 
Двополни аутоматски заштитни прекидач за једносмерни напон до 220 
V=, називне једносмерне струје 16 А, карактеристике окидања B, са 
помоћном сигналном склопком                                                 ком. 1 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.1.9. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за 
сигнализацију положаја апарата који чине: 
Двополни аутоматски заштитни прекидач за једносмерни напон до 220 
V=, називне једносмерне струје 25 А, карактеристике окидања B, са 
помоћном сигналном склопком                                                 ком. 1 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.1.10. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за напајање 
управљачких и контролних уређаја који чине: 
Исправљач 220 V /110 V=  са високо филтрираним излазом снаге 500 VА                                             
ком. 1 
Двополни аутоматски заштитни прекидач за једносмерни напон до 220 
V=, називне једносмерне струје 10 А, карактеристике окидања B, са 
помоћном сигналном склопком                                                 ком. 1 
Помоћни реле са три преклопна контакта за побудни напон 110 V=, 
сличан типу PR41 са подножјем     ком. 1 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.1.11. 

Испорука, монтажа и шемирање микропроцесорског уређаја за контролу 
присуства и квалитета једносмерног напона комплет са припадајућом 
опремом за обављање функције. 
Називни напон напајања : 220 V a.c. стабилисано 
Број напонских улаза: U (један напонски улаз) 
Број струјних улаза : I (један струјни улаз) 
Број бинарних улаза: мин 16 
Број бинарних излаза: мин 10 
Заштитне функције које мора поседовати микропроцесосрски уређај су: 
Недозвољено низак ниво напона 110 V d.c.  
Земљоспој + пола 
Земљоспој - пола 
Потребне карактеристике релеа дате су у техничком опису. 

 Ком 1 x ________= ________________ 

3.1.12. 

Испорука, монтажа и шемирање релеа локалне сигнаизације за напон 
110 V d.c. комплет са диодним сигналним таблоом за 30 сигнала са 
тастерима за квитирање и испитавање сигнала или адекватно решење за 
тражени број сигнала. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.1.13. 
Испорука, монтажа и шемирање редне летве комплет са носачима и 130 
напонских стезаљки за пресек до 6 mm2 за развод једносмерног напона и 
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редна летва комплет са носачима и 60 напонских стезаљки за пресек до 
6 mm2 за сигнализацију аларма производње Wieland, Phoenix  или сличне 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.1.14. 

Испорука и монтажа осталог ситног неспецифицираног материјала у који 
спадају проводници за ожичење, кабловске каналице, ознаке за 
проводнике, хилзне, стезаљке, премоснице, краткоспојници и уградјени 
апарати. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 3.1. 

 

 

 

 

3.2. 
 
Орман развода наизменичног напона 
 

3.2.1. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за довод 
напона из кућног трансформатора који чине: 
Трополна гребенаста преклопка за уградњу номиналне струје 100 А, тип 
4G100-10-U 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.2.2. 

Испорука, монтажа и шемирање склопа за мерење енергије сопствене 
потрошње који чине: 
Трофазно двотарифно полуиндиректно бројило активне енергије за 
прикључак на струјне трансформаторе 75/5 А и напонске гране за  
3x380/220 V, 50 Hz                                                                                  ком. 1 
МТK пријемник са функцијом уклопног сата за командовање тарифом     
ком. 1 
Нисконапонски струјни мерни трансформатор 75/5 А класе 0,5, Fs=5, 10 
VА ком. 1 
Осигурач сличан типу DO1 комплет са подножјем, заштитним поклопцем, 
калибарским прстеном и топљивим уметком  6 А                                         
ком. 4 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.2.3. 

Испорука, монтажа и шемирање микропроцесорског уређаја за контролу 
присуства и квалитета наизменичног напона 
Називни напон напајања : 110 V d.c. 
Број напонских улаза: 3U (три напонска улаза за напон 100V) 
Број струјних улаза : 3I (три струјна улаза за струју 5А) 
Број бинарних улаза: мин 16 
Број бинарних излаза: мин 10 
Заштитне функције које мора поседовати микропроцесорски уређај су: 
Недозвољено висок напон 220 V a.c.  
Недозвољено низак напон 220 V a.c. 
Потребне карактеристике релеа дате су у техничком опису. 
Тип нуђеног МПЗ уређаја______________________________ 
Јединствена идентификациона ознака _____________________________ 
Земља порекла   ___________________________________ 
 

 Ком 2 x _________= ________________ 

3.2.4. Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за контролу 
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напона који чини: 
Трополни аутоматски заштитни прекидач за наизменични напон до 500 V, 
називне струје 6 А, карактеристике окидања B, са помоћном сигналном 
склопком 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.2.5. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за локално 
мерење и контролу напона који чине: 
Волтметар са обртним гвожђем за мерење наизменичног напона скале 0-
400 V, дим. 96x96 mm                                                                                     
ком. 1 
Волтметарска преклопка за уградњу, тип 4G10-60-U                                
ком. 1 
Помоћни реле са три преклопна контакта за побудни напон 220 V, 50 Hz, 
сличан типу PR-41 220 V са подножјем                                                               
ком. 2 

Отпорник 20 k , 4 W                                                                                   
ком. 1 
Једнополни аутоматски заштитни прекидач за наизменични напон до 500 
V, називне струје 6 А, карактеристике окидања B                                          
ком. 3 
Једнополни аутоматски заштитни прекидач за наизменични напон до 500 
V, називне струје 4 А, карактеристике окидања B                                            
ком. 3 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.2.6. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склоп за напајање 
осветљења, утичница и грејања ормана ћелија који чине: 
Трополна гребенаста преклопка за уградњу номиналне струје 25 А, тип 
4G25-10-U                                                                                                          
ком. 3 
Једнополна гребенаста преклопка са нултим положајем за уградњу 
номиналне струје 10 А, тип 4G10-51-U                                                                        
ком. 1 
Контактор номиналне струје 25 А за управљање побудног калема 
напоном 220V, 50 Hz сличан типу K25-42/220i                                                         
ком. 1 
Једнополни аутоматски заштитни прекидач за наизменични напон до 500 
V, називне струје 25 А, карактеристике окидања B                                        
ком. 12 
Једнополни аутоматски заштитни прекидач за наизменични напон до 500 
V, називне струје 4 А, карактеристике окидања B                                           
ком. 1 
Термостат опсега подешења температуре (0-30)0C  (смешта се у орман 
ћелије)                                     ком. 1 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.2.7. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за напајање 
табле унутрашњег осветљења и грејање ТС који чине: 
Трополна гребенаста преклопка за уградњу номиналне струје 63 А, тип 
4G63-10-U                                                                                                          
ком. 1 
Једнополни аутоматски заштитни прекидач за наизменични напон до 500 
V, називне струје 35 А, карактеристике окидања B                                          
ком. 3 
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 Ком 1 x _________= ________________ 

3.2.8. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за напајање 
спољашњег осветљења који чине: 
Једнополна гребенаста преклопка са нултим положајем за уградњу 
номиналне струје 10 А,  
тип 4G10-51-U                                                           ком. 1 
Контактор номиналне струје 25 А за управљање побудног калема 
напоном 220V, 50 Hz сличан типу K25-42/220i                                                                
ком. 1 
Једнополни аутоматски заштитни прекидач за наизменични напон до 500 
V, називне струје 25 А, карактеристике окидања B                                      
ком. 3 
Једнополни аутоматски заштитни прекидач за наизменични напон до 500 
V, називне струје 4 А, карактеристике окидања B                                      
ком. 1 
Фото реле сличан типу FOREL 26 са сондом дужине  
5 m                                                                             ком. 1 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.2.9. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за напајање 
главног исправљача који чини: 
Трополни аутоматски заштитни прекидач за наизменични напон до 500 V, 
називне струје 40 А, карактеристике окидања B, са помоћном сигналном 
склопком                                                                    ком. 1 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.2.10. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за 
сигнализацију уласка у објекат и резерва који чине: 
Једнополни аутоматски заштитни прекидач за наизменични напон до 500 
V, називне струје 6 А, карактеристике окидања B, са помоћном сигналном 
склопком                                                                    ком. 2 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.2.11. 

Испорука, монтажа и шемирање раставно заштитног склопа за напајање 
система беспрекидног напајања у ТС који чине: 
Четворополна гребенаста преклопка са нултим положајем за уградњу 
номиналне струје 10 А,  
тип 4G10-75-U                                                           ком. 1 
Једнополни аутоматски заштитни прекидач за наизменични напон до 500 
V, називне струје 10 А, карактеристике окидања B, са помоћном 
сигналном склопком                                                                    ком. 4 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.2.12. 

Испорука, монтажа и шемирање сигнално управљачког склопа за 
укључење нужног светла који чине: 
Помоћни реле са три преклопна контакта за побудни напон 110 V=,  
сличан типу PR-41 110 V са подножјем                                                                      
ком. 1 
Временски реле са затезањем код уклопа најмањег опсега подешења 
(0,3-6) сек. за побудни напон 110 V=                                                             
ком. 1 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.2.13. 

Испорука, монтажа и шемирање релеа локалне сигнаизације за напон 
110V d.c. комплет са диодним сигналним таблоом за 30 сигнала са 
тастерима за квитирање и испитавање сигнала или адекватно решење за 
тражени број сигнала. 
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 Ком 1 x _________= ________________ 

3.2.14 

Испорука, монтажа и шемирање редне летве комплет са носачима, 10 
струјних и 130 напонских стезаљки за пресек до 6 mm2 за развод 
наизменичног напона и редна летва комплет са носачима и 60 напонских 
стезаљки за пресек до 6 mm2 за сигнализацију аларма производње 
Wieland, Phoenix  или сличне 

 Ком 1 x _________= ________________ 

3.2.15. 

Испорука и монтажа осталог ситног неспецифицираног материјала у који 
спадају проводници за ожичење, кабловске каналице, ознаке за 
проводнике, хилзне, стезаљке, премоснице, краткоспојници и уградјени 
апарати. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 3.2. 

 

 

 

3.3. 
 
Ормарић АКУ батерије 
 

3.3.1. 

Испорука и монтажа ормарића за довод напона из АКУ батерије који 
садржи раставно заштитини склоп који чине: 
3 ножаста осигурача комплет са: 
- топљивим уметком  номиналне струје 100 А 
- основом, 
- заштитницима контактних пера и 
- сигналном склопком за сигнализацију испада  
  осигурача. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 3.3. 

 

 

 

 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 3. 

 

 

 

4. КОМАНДНИ ОРМАН-ЛУМ 

4.1. 

Испорука и монтажа ормана за локални надзор и управљање. Ормар је 
дозидног типа димензија 1200x600x2200 (ширинаxдубинаxвисина). На 
предњим вратима ормана налази се слепа шема псотројења 35 kV ( 
укупно 4  поља) и постројења 10 kV ( укупно 10 поља. За сва поља 
предвидети амперметре ( за мерно поље 10 kV 4 волтметра), диодне 
показиваче положаја прекидача, растављача и ножева за уземљење, као 
и тастера за укључење и искључење прекидача). Унутар ормана 
сместити  редне летве за свако поље посебно. 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 4 

 

 

 

5. КОМАНДНО СИГНАЛНИ И ОПТИЧКИ КАБЛОВИ 

5.1. Испорука, полагање командно сигналних каблова, означавање на 
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крајевима, обележавање свих жила и везивање на редне стезаљке у 
орманима ћелија,орману развода напона и до места предвиђеног за 
орман даљинског управљања,полагање каблова за сигнализацију 
уласка и за мерење температуре трансформатора,спољне и унутрашње 
температуре. Оптички каблови се полажу у заштитно ребрасто црево. 
Све постојеће везе и сигнални каблови се демонтирају и уграђују нови 
са комплетно новим ожичењем. 
Све ознаке P/F проводника и проводника из каблова имају своју адресу 
и ознаку уређаја прикљученог на супротном крају. 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 5 

 

 

 

6. ДЕМОНТАЖА СЕКУНДАРНЕ ОПРЕМЕ 

6.1. Демонтажа свих постојећих релеа и уређаја 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 6 

 

 

 

 

7. СИСТЕМ ЗА ДАЉИНСКИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ 

7.1. Испорука, уградња и пуштање у погон централне управљачке јединице, 
РТУ-а, који треба да оствари функције двосмерне комуникације према 
уређајима релејне заштите и надлежном Диспечерском центру. 
Архитектуру СДУ на нивоу ТС треба да предложи понуђач, а све у циљу 
остваривања пуне функционалности, компатибилности и максималне 
могуће редудантности. 
- напон напајања 110 V d.c. 
- конфигурисана за обављање функције двосмерне комуникације са 
заштитно-управљачким уређајима по протоколу IEC 61850 Извршиће 
служба(Jugoistokа) 
- Опремљена хардвером (одговарајући модеми) и софтвером за 
двосмерни пренос прикупљених података и управљачких захтева до 
надређеног управљачког центра и станичног рачунара по протоколу IEC 
60870-5-101 и IEC 60870-5-104 преко следећих комуникационих путева: 

- радио веза (предвидети модем за радио везу, на каналу са 
таласном дужином 0,7 m), 
- GSM/GPRS (предвидети GSM/GPRS модем-рутер)  
 
- оптике, (у овом тренутку треба предвидети као могућност док се не 
оствари физичко постављање OPGW кабла), 

- Опремљена свим осталим софтверским решењима која су неопходна 
за функционисање система 
- Опремљена софтвером и хардвером за пријем и дистрибуцију сигнала 
тачног времена GPS 
- Димензионисана за прикупљање података (сигнали деловања заштите, 
сигнализација положаја раставне и расклопне опреме, сигнализација са 
система помоћних напона, мерења са свих струјних и напонских мерних 
трансформатора и осталих изведених величина) са свих уређаја 35 kV, 
10 kV. 
Детаљна спецификација дата је у прилогу Општи захтеви мпзу и опреме 
за локално и даљинско управљање и мониторинг 
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 Ком 1 x _________= ________________ 

7.2. 
Испоруку, монтажу гребенасте преклопке са одговарајућим бројем 
преклопних контакта 

 Ком 1 x _________= ________________ 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. СОФТВЕР 

8.1. Испорука софтвера неопходног за параметриранје РТУ-а 

 Ком 1 x _________= ________________ 

8.2. 
Испорука софтвера неопходног за параметрирање и кнфигурацију 
МПЗУ-а 

 Ком 1 x _________= ________________ 

8.3. Испрука осталог неопходног софтвера 

 Ком 1 x _________= ________________ 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 8 

 

 

 

 

9. ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ 

9.1. Основна обука за рад уређајима микропроцесорске заштите, 
подешавање и рад са РТУ-ом, упознавање са алгоритмима и 
протоколима примењене архитектуре система заштите и управљања за 
4 запослена у току извођења радова 

 Ком 1 x _________= ________________ 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 9 

 

 

 

 

10. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

10.1. Израда извођачког пројекта и пројекта изведеног стања 

НАПОМЕНА: Пре почетка извођења радова, најкасније 20 дана по потписивању 
уговора потребно је да испоручилац добије сагласност на пројектну 
документацију коју подноси на увид наручиоцу. Све евентуалне примедбе на 
пројектну документацију наручилац је дужан да отклони у року од 10 дана. 
Након окончања посла, пре израде записника о завршетку радова, извођач је 
дужан да испоручи пројекат изведеног стања у три примерка. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 10 

 

 

 

11. ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У ПОГОН 
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11.1.   Комплетно функционално испитивање(примарно и секундарно и 
пуштање у погон целокупног система за заштиту и управљање. 

 Ком 1 x _________= ________________ 

 
УКУПНО ПОЗИЦИЈА 11 
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           В. Рок завршетка радова: 
  

Према прихваћеној понуди изабраног понуђача. Максимални рок завршетка 
радова је 120 радних дана од дана обостраног потписивања уговора. 

 
НАПОМЕНА: Понуда понуђача који са роком завршетка радова краћим од 
60 и дужим од 120 радних дана од дана обостраног потписивања уговора 
биће оцењене као неприхватљиве. 

 
Г.  Место извршења: 

  
Житорађа 
 
НАПОМЕНА: Предвиђен је обилазак градилишта ради упознавања места 
градње и објашњења . Термин обиласка ће бити  накнадно и на време 
објављен. 
 
Д.  Гарантни рок: 

        
Минимум гарантног рока који је понуђач дужан да обезбеди је 24 месеца. 

 
НАПОМЕНА: 
Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди гарантни рок 
краћи од 24 месеца, биће оцењена као неприхватљива. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------- 
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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: 
 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 Овим Упутством за попуњавање обрасца Структуре цене (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин како се попуњава oбразац Структуре понуђене цене (у 
даљем тексту: Структура цене) од стране понуђача. 
 

1. Образац Структуре понуђене цене сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач преузима са конкурсном 
документациjом. 
     2.  Образац Структуре понуђене цене попуњава се на српском језику. 
     3.  Образац Структуре понуђене  цене попуњава се читко, штампаним словима. 
     4.  Цена се исказује у динарима, бројчано и словима, а у зависности од конкретног 

захтева наручиоца. 
     5. У датом тексту, после речи: „а на основу наше понуде, под бр.________ од 

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

     7. У датој табели, у колони бр.5 - „Јединична цена без ПДВ-а (динара)“ – 
уписати појединачну цену,из спецификације добра и услуга за аутоматизацију и 

увођење у систем даљинског управљања тс 35/10кв Житорађа у Житорађи. 
   
     8. У датој табели, у колони бр.6 - „Износ без ПДВ-а (динара), “ – уписати износ 

који одговара производу потребних количина уписаних у колони бр.4 - 
„Количина, Укупно “ и јединичних цена уписаних у колони бр.5  -„Јединична 
цена без ПДВ-а (динара)“ (колона 4 Х 5 ).   

     9. У реду „УКУПНО:“ – бројчано уписати износ који представља збир износа свих 
позиција из колоне бр.6 - „Износ без ПДВ-а“. 

    10. У реду „ПДВ %“ – бројчано уписати износ обрачунатог ПДВ-а на основицу коју 
представља укупан износ из реда „УКУПНO - без ПДВ-а“. 

    11. У реду „ЗА УПЛАТУ“ – уписати бројчани износ који представља збир износа из 
реда „УКУПНO - без ПДВ-а“ и износа обрачунатог ПДВ-а, уписаног у реду 
„ПДВ %“.  

    12. У Обрасцу Структуре цене, испод дате Табеле, на "празној" линији после 
текста "Понуђена цена за уплату и словима'' - уписати словима износ који је 
уписан у Табели, у реду „ЗА УПЛАТУ“ 

13. 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.  

 
----------------------------- 
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Образац структуре понуђене цене 
 

Образац бр.3. 
 
 
 

ПК-ЈН бр7/15 
 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
добaра: - Набавка релеја са услугом замене у ТС 35/10КВ Житорађа  ( орн: 31210000 
-  Микропроцесорски релеји) ПК - ЈН бр. 7/15, а на основу наше понуде, под 
бр.______________ од ______________ 2015. године, достављамо Вам 
 
 
 

 

ред. 
Бр. 

 
ОПИС РАДОВА 

јед. 
мера 

 

 
количина 

 

јединична 
цена 

 

укупна 
цена          

(у дин.) 
 

1 ПОСТРОЈЕЊЕ 35 kV 

 
  

  

1.1 Изводно поље 35 kV 

 
ком 2   

1.2 Трафо поље 35 kV 
 

ком 2 
  

2 ПОСТРОЈЕЊЕ 10 kV 
 

  
  

2.1 Изводно поље 10 kV 

 
ком 7   

2.2 Трафо поље 10 kV 

 
ком 2   

2.3 Мерно поље 10 kV 

 
ком 1   

3 ПОМОЋНО НАПАЈАЊЕ И 
ЛОКАЛНА  СИГНАЛИЗАЦИЈА 
АЛАРМА 

 

  

  

3.1 Орман развода једносмерног  
Напона 

 

ком 1 
  

3.2 Орман развода наизменичног 
напона 

 

ком 1 
  

3.3 Ормарић АКУ батерије 

 
ком 1   

4 КОМАНДНИ ОРМАН ЛУМ 

 
ком 1   

5 КОМАНДНО СИГНАЛНИ И 
ОПТИЧКИ КАБЛОВИ 

ком 1 
  

6. ДЕМОНТАЖА СЕКУНДАРНЕ 
ОПРЕМЕ 

ком 1 
  

7. СИСТЕМ ЗА ДАЉИНСКИ НАДЗОР И ком 1   
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УПРАВЉАЊЕ 

8. СОФТВЕР 
 

ком 1 
  

9. ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
ком 1   

10. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ком 1 
  

11. ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У 
ПОГОН 

ком 1 
  

УКУПНО МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ :  

ПДВ  20 %  

УКУПНО ЗА УПЛАТУ  :  
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 Образац трошкова припреме понуде 
 

Образац бр.4. 
 

ПК-ЈН бр.7/15 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара: - Набавка релеја са услугом замене у ТС 35/10КВ Житорађа  ( орн: 31210000 
-  Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних кола),  
достављамо Вам 
  

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 Образац трошкова припреме понуде попунити на следећи начин: 
 

1. Образац трошкова припреме понуде сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач  преузима са конкурсном 
документациjом. 

2.  Образац трошкова припреме понуде попуњава се на српском језику. 
3. Oразац трошкова припреме понуде попуњава се читко, штампаним словима 
и цена се исказује у динарима и бројчано. 

 4. У датој табели, у реду под тачком 1. - ''Трошкови израде узорака и 
модела:'' у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају 
када наручилац од понуђача захтева доставу узорака или модела уз понуду и то 
само ако су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, 

1 2 3 4 

Ред.        
Бр. 

Назив трошкова припреме понуде 
 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења: 

  

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
УКУПНО за трошкове припреме понуде: 
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уколико наручилац од понуђача не захтева доставу узорака и модела уз понуду -  не 
изјашњавати се на овој позицији.  
 5. У датој табели, у реду под тачком 2. - ''Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:'' у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у 
случају када наручилац од понуђача захтева да се уз понуду достави/е и средство/а 
обезбеђења (нпр. 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. 
  
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 

           (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 

              (навести функцију) 
У ______________________, 

 

Дана ____.____. 2015. године. 
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Oбразац бр.5. 
 
 

ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке  - Набавка релеја са услугом замене у ТС 
35/10КВ Житорађа  ( орн: 31210000 -  Електрични апарати за укључивање и 
искључивање или заштиту струјних кола) у  отвореном поступку, ПК-ЈН 7/15, 
најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену 
(соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за 
добро извршење посла на 10% од укупног износа понуде са ПДВ-ом, , 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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 



 78 од 99 

 
Образац бр.6. 

 
 
 

ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
ОГРАНАК ПРОКУПЉЕ 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке - Набавка релеја са услугом замене у ТС 
35/10КВ Житорађа  ( орн: 31210000 -  Електрични апарати за укључивање и 
искључивање или заштиту струјних кола) у  отвореном поступку, ПК-ЈН 7/15, 
најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену 
(соло) меницу на 10% од укупног износа понуде са ПДВ-ом, 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.7 

 
 

 
 

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

(ПK-ЈН 7/15) 
 

 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набаваке 
добара: - Набавка релеја са услугом замене у ТС 35/10КВ Житорађа  ( орн: 31210000 -  Електрични апарати за укључивање и 
искључивање или заштиту струјних кола) ПК - ЈН бр. --./15,  
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: _________________________________ 
                     ( навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
_________________________________; ____________________________________;  
       ( навести назив другог удруженог члана)                               ( навести назив трћрг 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:                                     ________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
    
    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
   Одговорно лице понуђача 
   Овлашћено за закључење уговора:______________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
    
    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Понуђач који ће  издати рачун: 
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    Навести назив:                             ________________________________ 
 
    Место седишта:                           ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
    
    Број текућег рачуна:                   ________________________________ 
  
    Назив  банке:                               ________________________________ 
 
    Навести назив понуђача:            ________________________________ 
 
    Место седишта:                            ________________________________ 
 
    Улица и број:                                ________________________________ 
 
    Матични број:                               ________________________________ 
 
    ПИБ  број:                                     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за итзвршење уговора: 
 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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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 накнадене промена члана/ова групе понуђача, након отварања понуда, 
целокупну нашу заједничку понуду оцени неприхвттљивом и као такву одбије, без даље овцене. 
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), потписати и оверавати све обрасце из конкурсне 
документације, а који се односе на понуђача. 
 
 
 
 

                                                                                            Група понуђача, 
 
 
                                                                                                1. Носилац посла (стожер)  
 
                                                              (м.п.)                       _________________________ 
                                                                                                            (потпис одг. лица)     
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                                                                                                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. 7) подносити само у случају подношења заједничне понуде. 
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Образац бр.8. 
ПОНУЂАЧ: 
 
Назив понуђача: ___________________________ 
Место седишта:  ___________________________ 
 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
- Набавка релеја са услугом замене у ТС 35/10КВ Житорађа  ( орн: 31210000 -  Електрични апарати за укључивање и 

искључивање или заштиту струјних кола) ПК - ЈН бр. 7/15  За јавну набавку радова и добара:  
  

 
 Подносилац захтева је, у току 2010, 2011, 2012,2013 и 2014. године, закључио одговарајуће уговоре и испоручио радова и 
добара:   како - Набавка релеја са услугом замене у ТС 35/10КВ Житорађа  ( орн: 31210000 -  Електрични апарати за укључивање 
и искључивање или заштиту струјних кола) ниже следи:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

Назив наручиоца добара 
и услуга 

Место 
седишта  

наручиоца 
радова 

Контакт 
телефон 

наручиоца 
радова 

Напонски ниво и 
назив ТС 

Датум 
Закључења 

уговора 

Вредност 
изведених 

радова 
(у динарима 
без ПДВ-а) 

      
    За 

 
2010. годину: 
 

     

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       
     Свега за  

2010. годину 
 
 
 

  

Ред. 
Бр. 

Назив наручиоца добара 
и услуга 

Место 
седишта  

наручиоца 
радова 

Контакт 
телефон 

наручиоца 
радова 

Напонски ниво и 
назив ТС 

Датум 
Закључења 

уговора 

Вредност 
изведених 

радова 
(у динарима 
без ПДВ-а) 

      
    За 

 
2010. годину: 
 

     

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       
     Свега за  

2010. годину 
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Ред. 
Бр. 

Назив наручиоца добара 
и услуга 

Место 
седишта  

наручиоца 
радова 

Контакт 
телефон 

наручиоца 
радова 

Напонски ниво и 
назив ТС 

Датум 
Закључења 

уговора 

Вредност 
изведених 

радова 
(у динарима 
без ПДВ-а) 

      
    За 

 
2011. годину: 
 

     

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       
     Свега за  

2011. годину 
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Ред. 
Бр. 

Назив наручиоца добара 
и услуга 

Место 
седишта  

наручиоца 
радова 

Контакт 
телефон 

наручиоца 
радова 

Напонски ниво и 
назив ТС 

Датум 
Закључења 

уговора 

Вредност 
изведених 

радова 
(у динарима 
без ПДВ-а) 

      
    За 

 
2012. годину: 
 

     

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       
     Свега за  

2012. годину 
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Ред. 
Бр. 

Назив наручиоца добара 
и услуга 

Место 
седишта  

наручиоца 
радова 

Контакт 
телефон 

наручиоца 
радова 

Напонски ниво и 
назив ТС 

Датум 
Закључења 

уговора 

Вредност 
изведених 

радова 
(у динарима 
без ПДВ-а) 

      
    За 

 
2013. годину: 
 

     

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       
     Свега за  

2013. годину 
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Ред. 
Бр. 

Назив наручиоца добара 
и услуга 

Место 
седишта  

наручиоца 
радова 

Контакт 
телефон 

наручиоца 
радова 

Напонски ниво и 
назив ТС 

Датум 
Закључења 

уговора 

Вредност 
изведених 

радова 
(у динарима 
без ПДВ-а) 

      
    За 

 
2014. годину: 
 

     

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       
     Свега за  

2014. годину 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
 Подносилац захтева-понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајуће доказе: потврде купаца - 
наручиоца и фотокопије прве и задње стране уговора, односно стране на којима се виде уговорне стране, предмет уговора, 
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вредност уговорених и изведених радова и потписи наручиоца радова и извршиоца радова, са окончаним (привременим) 
ситуацијама. 
 Редни бројеви су дати као предложени образац, што значи да се број позиција може кориговати (повећати или смањити) 
према стварном стању код подносиоца захтева-понуђача. 
 Уколико је наручилац – ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о., огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПРОКУПЉЕ" у Прокупљу,  означен 
као наручилац радова, није потребно достављати поменуту потврду наручиоца радова, већ је потребно само навести све 
тражене податке из табеле.  
 

За понуђача, 
 
( м. п. )                                        __________________________ 

У ________________________, 
Дана,  ___.___. 2015. год 
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Образац бр.8. 
Модел уговора 

 
У  Г  О  В  О  Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
(ПК - ЈН бр.7/15) 

 
 
 
1. ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“-ПРОКУПЉЕ  у 

Прокупљу, са седиштем у ул. „Кнеза Милоша“ бр.36 а, са ПИБ-ом 104196932, са т.р. 
бр. 160-15603-21  код Intesa банке, које заступа директор  Јасенка Булајић, 
дипл.прав., као наручиоца посла, с једне стране      

 
        
2. __________________________________________________________ из 

_____________________ ул.___________________________________ бр .______, са 
ПИБ-ом __________________, са матичним бројем ______________________, са т.р. 
број __________________________ код ________________ (банке), које заступа 
директор ______________________________, као извођача радова, с друге стране.  

 
  
 Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Чл.1. 
 

 Уговорне стране заједнички констатују да је извођач радова изабран од стране 
наручиоца посла за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке). - Набавка 
релеја са услугом замене у ТС 35/10КВ Житорађа  ( орн: 31210000 -  Електрични 
апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних кола) ПК - ЈН бр. 7/15 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
  
 Предмет овог уговора јес - Набавка релеја са услугом замене у ТС 35/10КВ 
Житорађа  ( орн: 31210000 -  Електрични апарати за укључивање и искључивање 
или заштиту струјних кола) у Житорађи,   а у свему према захтевима и техничким 
условима инвеститора из Конкурсне документације за предметну јавну набавку, 
односно Обрасцу структуре цене, који је саставни део конкурсне документације и 
прихваћене понуде извођача радова под бр.________________ од ___.___. 2015. 
године, а која документа се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни 
део.   
 
                                            
                                                                                                ________________________ 
                 (м.п.)                      (потпис одг. лица понуђача) 
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Чл.3. 
 

 Инвеститор наручује радове и робу која чини предмет овог уговора и уједно 
уступа извођачу радова да изведе радове ближе описане у претходном члану овог 
уговора, а извођач радова прихвата и уједно се обавезује да исте радове изведе за 
рачун инвеститора,  у свему према условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и своје понуде. 
 Количина, врста и квалитет радова које ће извођач извести, одређени су у 
Конкурсној документацији, односно у Обрасцу структуре цене који је саставни део 
конкурсне документације.  
 

Чл.4. 
 

 Извођач радова обавезује се да све радове који чине предмет овог уговора 
изведе својим материјалом, радном снагом и средствима рада. 
 Нестављање приговора на квалитет материјала и квалитет изведених радова 
у току извођења радова, не одузима право инвеститору да стави такве приговоре 
приликом примо-предаје радова. 
 
 
УГОВОРЕНА ЦЕНА 
 

Чл.5. 
 

 Уговорне стране су сагаласне да уговорена цена, односно предрачунска 
вредност предмета овог уговора, износи: 
 

- укупно _____________________ динара, без обрачунатог ПДВ-а, односно 
-  

           -   укупно _____________________ динара, (и словима: ___________________ 
______________________________________________________), са обрачунатим 
ПДВ-ом, у свему према прихваћеној понуди извођача радова, а према појединачним 
ценама за поједине позиције из Обрасца стуктуре цене за извођења  радова који су 
предмет ове јавне набавке.  
                                            

Предрачунска вредност подразумева и трошкове транспорта материјала, 
монтаже материјала, затим трошкови радне снаге и средстава рада  до места 
извођења радова.    

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
 
 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Чл.6. 

 
Инвеститор се обавезује да плаћање врши на начин и у року из прихваћене 

понуде извођача радова, а на основу привремених (месечних), окончане ситуације, 
као и потписаног Записника о примопредаји – без примедби.  

 
                                                                                                ________________________ 

         (м.п.)                   (потпис одг. лица понуђача) 
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 Уговорена цена доспева за наплату на дан наведен у прихваћеној понуди 
извођача радова, а након достављања привремених (месечних), односно окончане 
ситуације и потписивања Записника о примопредаји – без примедби. 

 
 

                                                                                          
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Чл.7. 
 

Извођач радова обавезује се да радове који су предмет овог уговора изведе 
на објекту   - Набавка релеја са услугом замене у ТС 35/10КВ Житорађа  ( орн: 
31210000 -  Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту 
струјних кола) у Житорађи 
 
 
РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

Чл.8. 
 

Извођач радова обавезује се да све радове описане у чл.1. овог уговора 
изврши у року од ________ радних дана, од дана увођења у посао.   

Уговорне стране су се сагласиле да је рок завршетка радова битан елемент 
овог уговора. 
                                          
 
 
ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА 

Чл.9. 
 

 Поред већ наведених, инвеститор има и следеће обавезе: 
- да обезбеди све потребне сагласности и дозволу за извођење предметних 

радова, 
- да извођача радова уведе у посао, 
- да извођачу радова достави решење о именовању надзорног органа за 

предметне радове и врши надзор, 
- да лице које је именовано за надзорни орган, изврши записничку примо-

предају објекта, по завршетку радова и 
- да изврши и друге обавезе који су предвиђени овим уговором. 

 
 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
 

Чл.10. 
 

 Поред већ наведених, извођач радова има и следеће обавезе: 
 
                                                                                                       
         ________________________ 
                 (м.п.)                      (потпис одг. лица понуђача) 
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-  да испоручи сав материјал и пратећу опрему, у складу са конкурсном 
документацијом и прихваћеном понудом извођача радова, 

- да се уведе у посао и отпочне са извођењем радова у року од три дана од 
дана закључења овог уговора, 

- да инвеститора писмено обавести о лицу које је одредио за руководиоца 
радова,  

- да радове који чине предмет овог уговора, изведе у складу са важећим 
прописима, техничким условима и нормативима, као и у складу са 
обавезним стандардима за ову врсту радова, 

- да уредно води грађевинску књигу, грађевински дневник и књигу 
инспекције,  

- да обезбеди и преда инвеститору све потребне атесте за уграђени 
материјал и опрему, 

- као и да изврши и друге обавезе које су предвиђене овим уговором. 
                                                                 

 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РАДОВА 

 
Чл.11. 

 
 Квантитативни и квалитативни пријем материјала и пратеће опреме, као и 
изведених радова извршиће заједничка комисија у року од три дана од дана 
завршетка радова, састављена од по најмање једног представника уговорних 
страна, у моменту пријема радова, записничким путем.   
 Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 
изведеним радовима, а који су предмет овог уговора, као и у испоруци материјала и 
пратеће опреме, инвеститор има право да одбије пријем радова, с тим што је дужан 
да извођачу одмах на то укаже, а извођач радова обавезује се да исте отклони у 
року од 10 дана од дана утврђивања одступања - о свом трошку и радове усагласи 
са техничком документацијом, условима из конкурсне документације и прихваћене 
понуде извођача радова.                                                                  
                                                     
 ГАРАНЦИЈА 
 

Чл.12. 
 

 Извођач радова гарантује инвеститору за изведене радове и уграђени 
материјал и опрему. 
 Гарантни рок за радове и материјал који су предмет овог уговора је _____ 
године  од дана извршене примо-предаје радова.     
           Извођач радова обавезује се да, у гарантном року, отклони све недостатке 
извршених радова и уграђеном материјалу и пратеће опреме, одмах по 
пријављивању недостатака, а најкасније у року од 10 дана, као и да ће инвеститору 
надокнадити сву штету коју би услед квалитативних недостатака била проузрокована 
инвеститору. 
 
 
         ________________________ 
                 (м.п.)                      (потпис одг. лица понуђача) 
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА 

Чл.13. 
 
   Извођач радова обавезује се да, приликом закључења овог уговора, 
инвеститору преда бланко сопствену (соло) меницу, на 10% од укупног износа 
понуде са ПДВ-ом,  без протеста, прописно оверену и потписану, као и овлашћење 
инвеститору за попуњавање исте и њено подношење надлежној банци у циљу њене 
реализације, а као средство обезбеђења за добро извршење посла, а која ће се 
извођачу радова вратити по потписивању Записника о примопредаји  – без 
примедби, из чл.11. ст.1. овог Уговора. 
 Приликом закључења овог уговора, поред меница из претходних ставова, 
извођач радова обавезује се да инвеститору преда и бланко сопствену (соло) 
меницу, на 10% од укупног износа понуде са ПДВ-ом,  без протеста, прописно 
потписану и оверену, као и овлашћење инвеститору за попуњавање исте менице и 
њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, а која ће се инвеститору 
вратити по истеку гарантног рока и периода од месец дана по истеку гарантног рока, 
рачунајући почев од дана извршене примо-предаје радова – без примедби.    
                                                          
 
УГОВОРНА КАЗНА 
 

Чл.14. 
 

 Уколико извођач радова, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи потребан материјал и пратећу опрему, као и не изврши радове који чине 
предмет овог уговора у уговореном року, исте радове може извршити у даљем року 
од    10 дана, у ком случају инвеститор има право на уговорну казну због 
неблаговременог извршења овог уговора, у висини од 0,5% од уговорене цене (са 
обрачунатим ПДВ-ом) за сваки дан закашњења, а највише у висини од 5% од 
уговорене цене (предрачунске вредности радова), активирањем сопствене (соло) 
менице извођача радова.   
 Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе инвеститора да извођача 
радова обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да 
ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, извођач радова дужан да плати 
инвеститору уговорну казну, без икакве претходне опомене инвеститора.  

 
 

Чл.15. 
 

 Уколико извођач радова, из било којих разлога, не изведе радове који чине 
предмет овог уговора у складу са овим уговором,  ни по истеку рока од 10 дана од 
 
 
 
                                                                                                ________________________ 

    (м.п.)                      (потпис одг. лица понуђача) 
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 дана истека уговореног рока ( из ст.1. претходног члана), инвеститор може 
раскинути овај уговор због неизвршења уговорених обавеза  извођача радова, а у 
сваком случају има право на накнаду штете.                                                                
 
 У случају из претходног става, инвеститор може ангажовати другог извођача 
радова за количину преосталих незавршених радова у складу са овим уговором, а на 
терет извођача радова.       
 
 

Чл.16. 
 

Уколико извођач радова, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, 
не поступи на начин и року из члана 12. ст.3, инвеститор има право на накнаду штете 
у висини од 0,5% од укупне уговорене цене (са ПДВ-ом) за сваки дан задоцњења, а 
највише 5% од укупне уговорене цене, активирањем сопствене (соло) менице 
извођача радова, поднете ради обезбеђења уговора за отклањање грешака у 
гарантном року. 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе инвеститора да извођача 
радова обавести да, по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да 
ће се сматрати, да је самим падањем у доцњу, извођач радова дужан да плати 
инвеститору уговорну казну, без икакве претходне опомене инвеститора.  

 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Чл.18. 
 

 Овај уговор може се раскинути у случају неиспуњења уговорених обавеза 
било које од уговорних страна из разлога предвиђених овим уговором, а након 
истека примереног рока из писмене опомене која се доставља супротној страни, а 
који рок не може бити краћи од три дана. 

Чл.19. 
 

 Сва спорна питања уговорне стране ће настојати да реше споразумно. 
 У супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Нишу. 
 

 
 

Чл.20. 
 

 Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка, од којих се по три 
примерка налазе код сваке од уговорних страна. 
 
 

У г о в о р н е   с т р а н е: 
 
 
 
 

             За извођача радова,                                                        За инвеститора, 
                 Д и р е к т о р,                                                                Д и р е к т о р, 

 __________________________ 
    (м.п.)                      (потпис одг. лица понуђача) 
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Образац бр.10. 
 
 
 

ЕД „ЈУГОИСТОК“ 
Огранак "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПРОКУПЉЕ" 

ПРОКУПЉЕ 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 
 

 Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним техничким 
капацитетом за извршење јавне набавке– (набавци. - Набавка релеја са услугом 
замене у ТС 35/10КВ Житорађа  ( орн: 31210000 -  Електрични апарати за 
укључивање и искључивање или заштиту струјних кола) ПК - ЈН бр. 7/15 
 Овим неопозиво изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач 
располаже следећом техничком опремом и апаратуром, а која је неопходна за 
извршење предметне јавне набавке, и то: 

 

Ред. 
бр. 
 

 
Опис битне понуђачеве техничке 

опремљености и апаратуре 

 
Назив произвођача и тип 

1. 

 
3. -  опрема за секундарно испитивање 

уређаја релејне заштите 
 

 
 

 

 
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. 
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Образац бр.13. 

 
Штамбиљ издаваоца потврде 

 
 

______________________________________________ 
 
 

________________________ 
 

                                                     

 
 На захтев насловног предузећа, а на основу чл.77 ст.2. тач:2). подтачка: (1) Закона о 
јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012.) и службене евиденције којом располаже ово 
Предузеће, издаје се следећа  

 
 

П О Т В Р Д А 
 
 

 Овим се непозиво потврђује да је ______________________________________  из  
__________________________________, а на основу закључених одговарајућих уговора, 
извршило ниже наведене услуге, и то: 
 

 
Ред. 
бр. 

 
 

Назив услуге 

Укупна  
уговорена вредност 

(у динарима без 
ПДВ-а) 

 
Година 

извршења 
услуге 

   

  1.  

     

   

   

  2.  

  

   

   

  3. 

 

   

  

  

 Потврда ће подносиоцу захтева служити као доказ у поступку јавнe набавкe коју 
спроводи наручилац ЕД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. у Прокупљу -ПK ЈН бр.7/15 док се у друге 
сврхе не може користити. 

  
      За издаваоца потврде, 

 
                                                              (м.п.)                  ___________________________ 

 (потпис одговорног лица)  
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35 kV

JEDNOPOLNA ŠEMA TS 35/10 kV ŽITORAĐA
DOVOD IZ

PROKUPLjA

TRAFO 35/10kV 4 MVA

  Uk=5.95%

TRAFO 35/10kV 8 MVA

Uk=6.7%

2 1 5 12

3 4 6 9 10

KUĆNI TRAFO

7

4

10 kV
3

8

50 kVA

KLISURA

(2x100/5A)

200/5A

(2x100/5A)

200/5A

(2x75/5A)

150/5A

(2x100/5/5A)

200/5A

(2x100/5A)

200/5A

(2x100/5A)

200/5A
(2x40/5A)

80/5A
(2x125/5/5A)

250/5A

FABRIKA

MP-Ei

FARMA

MBTS
ŽITORAĐA II FARMA - kula

DUBOVO

GLAŠINAC JASENICA ŽITORAĐA

(2x100/5A)

200/5A

(2x100/5A)

100/5A

(2x125/5/5A)

250/5A

(2x250/5/5A)

500/5A

TK 880

TK 880TK 880TK 880

TK 880TK 880

VSK-II-12

T2

Trafo Polje II

10 kV

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

M M M M M M M

R R R R R R R

R R R R R R R

M M M M M M

R

R

R

R

R

R

R

R

TAVRIDA

T1

Trafo Polje I

10 kV
Trafo Polje I

35 kV

Trafo Polje II

35 kV

I>204A
tp=0,88s
I>>956A
I0>2A
tz= 1,73 s

I>256A
tp=1,2s
I>>748A
I0>2A
tz= 1,81 s

I>204A
tp=0,88s
I>>956A
I0>2A
tz=1,73 s

TAVRIDA

TAVRIDATAVRIDATAVRIDATAVRIDA I>212A
tp=0,78s
I>>896A
I0>2A
tz=1,57 s

I>192A
tp=0,78s
I>>620A
I0>1,5A
tz=1,71 s

I>200A
tp=0,79s
I>>720A
I0>5,1A
tz=1,64 s

Izs>>1150A
tzs=0,2s
Izop>>1150A
tzop= 0,5 s

TAVRIDA
SIMENSSIMENS

I>80A
tp=1,39s
I>>720A
I0>25,6A
tz=0,59 s
RZZ-55V,6s

SIMENS TAVRIDATAVRIDAI>156A
tp=1,28s
I>>960A
I0>66A
tz=0,63 s

I>168A
tp=1,44s
I0>57A
tz=0,42 s

Izs>>1400A
tzs=0,2s
Izop>>1400A
tzop= 0,5 s

I>220A
tp=1,36s
I>>1050A
I0>9A
tz=2 s

Rzz-55V,4,2 s

TSN VO

6312/36-400
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