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С А Д Р Ж А Ј 
 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 

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

7. Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
8. Образац понуде  
9. Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
10. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 
конкурсне документације, 

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

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

13. Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
14.  Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
15.  Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
16. Образац бр.7. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 
за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  

17. Образац бр.8. – Писмо о намерама 
18. Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора 
за отклањање грешака у гарантном року, 

19. Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.10.), 
20. Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.11.), 
20.Образац бр. 12. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
21. Образац бр.13. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су 
подвучена линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и 
оверити и свака страница модела уговора,  
22. Рефернетна листа Образац бр. 14 
23. Потврда Образац бр. 15 

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

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

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

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

о јавној набавци. 
 
Контакт: Центар за набавке и уговоре, за правни део Душанка Ноцић 

тел/факс: 018/518-544, за технички део Миодраг Анђелковић, тел: 018/518-537,  
 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Набавка добара: Набавка електропреме са услугом монтаже за изградњу ТС 
110/35/10 kV "Сокобања" -  ОРН 31170000, 31730000,  31712116, 51112000  -  ЈН 
бр.23/15. 

 
III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

 1.  Предмет јавне набавке: 
 

 
 Набавка добара: Набавка електропреме са услугом монтаже за изградњу 
ТС 110/35/10 kV "Сокобања" -  ОРН: 31170000-Трансформатори, 31730000- 
Електротехничка опрема,  31712116- Микропроцесори, 51112000-Услуге 
инсталирања опрема за дистрибуцију електричне енергије и управљања 
електричном енергијом. 
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2. Техничке карактеристике, опис предметних добара и потребна количина: 
 
ТEХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА 

2.1 Локација трансформаторске станице ТС 110/35/10kV „ Сокобања“ 
Трансформаторска станица Сокобања налази се на периферији града Сокобање, 
северно на око 4,5 km од његовог центра. Комплекс трафостанице налази се на 
локалном путу Сокобања – Бели Поток. На подручју у околини трафостанице са 
друге стране локалног пута налази се мање насеље. На осталом делу је обрадиво 
земљиште.  
Комплекс на коме се налази трафо станица Сокобања заузима катастарску парцелу 
бр.1877/1 К.О. Сокобања на месту званом Кршина. 
Димензије парцеле ТС 110/35/10 kV "Соко" износе ~132 x 61m, а површина 8406 m. 
ТС је пролазна, са  прикључењем на мрежу 110 kV по принципу "улаз-излаз", 
опремљена са два енергетска трансформатора. Мрежа 110 kV ради као радијална са 
двостраним напајањем ТС у отвореној петљи (прстену). 
Постројење 110 kV класично за спољну монтажу са "H"-шемом. Постројење 35 и 10 
kV у згради. ТС је стална, без посаде и даљински управљана. 
 
2.2 Диспозиција трафостанице 
Основни елементи диспозиције ТС су: постројење 110 kV, трансформација 110/35/10 
kV, командно погонска зграда у којој се налази 35kV и 10kV разводно постројење и 
други пратећи објекти (јама за уље са уљном канализацијом и др.). 
 
2.3 ОБИМ И ЕТАПНОСТ ИЗГРАДЊЕ 
2.3.1 ОБИМ ИЗГРАДЊЕ У ПРВОЈ EТАПИ 
 
2.3.1.1ТРАНСФОРМАЦИЈА 
Однос трансформације  110/35/10 kV   
Снага трансформације  1x31,5/31,5/10,5 MVA  
Спрега трансформатора: YNyn0d5  

 
2.3.1.2 ПОСТРОЈEЊE 110 kV 
Систем сабирница: Опрема се једна секција сабирница и оба растављача. 
Број трафо поља: Комплетно се опрема једно трансформаторско поље.  
Број ДВ поља: Комплетно се опрема једно далеководно поље.  
Укупан бр. Поља: Два  
Прикључење: Надземно  

 
2.3.1.3 ПОСТРОЈEЊE 35 kV 
Систем сабирница: Опрема се једна секција сабирница. 
Број трафо ћелија: Комплетно се опрема једно трансформаторско поље.  
Број изводних ћелија: Три - правац ТС 35/10 K Читлук, правац ТС 35/10 K 

Сокобања и једно резервне 
Број мерних ћелија: Комплетно се опрема једна мерна ћелија  
Укупан број ћелија: Шест 
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2.3.1.4 ПОСТРОЈEЊE 10 kV(опрема се за коначну фазу) 
Систем сабирница: Опремају се обе секције сабирница. 
Број трафо ћелија: Две.  
Број изводних ћелија: Десет 
Број спојних ћелија: Једна функционална (две појединачне ћелије) 
Број мерних ћелија са КТ: Две 
Укупан број ћелија: Шеснаест 

 
 
 
2.4 ЛОКАЛНО УПРАВЉАЊЕ ( са трафостанице) 
Локално управљање и надзор у трафостаници реализује се путем станичног 
рачунара и вишенаменским микропроцесорским уређајима који су путем 
информационих веза укључени у ЈСЗУ (јединствени систем заштите и управљања). 
Локално управљање и надзор у трафостаници омогућава: 

- командовање расклопним уређајима ( прекидачи, растављачи, итд.), 
- увид у уклопна стања свих расклопних уређаја, 
- приказ мерних величина ( струја, напона, снаге, температуре, итд.), 
- приказ аларма и звучни аларм, 
- регистровање погонских догађаја и 
- дистрибуцију и синхронизацију системског времена преузетог GPS 
система. 
Функција локалног управљања и надзора у трафостаници остварују се на два 
начина: 

- са локалног управљачког места (ЛУМ) – станичне SCADA-e, 
- резервних управљачких панела у просторији са ЛУМ-ом, 
- са микропроцесорских управљачких или заштитно-управљачких уређаја. 
Локално управљачко место (ЛУМ) трафостанице опремљено је стандардним PC 
рачунаром са инсталираним одговарајућим софтерима за подршку локалног и 
даљинског управљања и надзора (станични рачунар), 21" TFT-LCD монитором, 
тастатуром, мишем, матричном штампачем и извором беспрекидног напајања. 
Локални надзор врши се: 

- са локалног управљачког места, 
- са дисплеја управљачких и заштитно-управљачких микропроцесорских 
уређаја у постројењу. 
 
2.5 ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ 
Даљинско управљање и надзор трафостанице је део укупног ЈСЗУ и подразумева 
потпуну контролу и увид у рад електроенергетског објекта у реалном времену из 
надлежног диспечерског центра. Реализује се помоћу: 

- система за управљање трафостаницом на нивоу објекта и 
- телекомуникационог подсистема за пренос података по радио и фиксном 
преносном путу. 
 
Из надлежног диспечерског центра прослеђују се сигнали команди даљинског 
управљања за: 
- комутационе уређаје (сви прекидачи 110, 35 и 10 kV и растављачи 110 kV), 
- регулационе склопке енергетских трансформатора 110/35/10,5 kV, 
- локалну аутоматику. 
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За потребе система даљинског управљања (СДУ), из трафостанице се до надлежног 
диспечерског центра прослеђују следеће информације: 
- сигнали статуса комутационих уређаја, 
- положај регулационе склопке, 
- сигнали статуса аутоматике, 
- сигнали аларма и осталих погонских догађаја, 
- аналогна и импулсна мерења, 
- записи прелазних појава. 
 
Додељивање надлежности командовања у ЈСЗУ омогућено је од нижег 
хијерархијског нивоа ка вишем (локално/станично/даљински), а то значи да је у 
случају када се команда извршава на нижем хијерархијском нивоу, омогућена 
блокада прослеђивања команде са вишег хијерархијског нивоа. Свако поље 110 kV 
ће имати по једну микропроцесорску јединицу за заштиту. Сва 110 kV поља имаће по 
једну управљачку јединицу која има следеће функције на нивоу поља: командовање, 
сигнализацију положаја расклопне опреме, логичке блокаде, мерења, локалну 
аутоматику. Сва ова управљачко-заштитна опрема се смешта командну просторију 
ЛУМ. Заштита у ћелијама 35 kV и 10 kV биће реализована у оквиру једне упраљачко 
заштитне јединице смештене у нисконапонски део ћелије. Путем оптичке 
комуникације се информације преносе у централну управљачку јединицу (станични 
рачунар), која се налази у командној просторији. У случају отказа централне 
управљачке јединице, управљачка јединица поља обавља своју функцију (само за то 
поље). Преузимање надлежности је решено софтверски. 
Централна управљачка јединица (станични рачунар) се налази у командној 
просторији команднопогонске зграде и опремљена је хардвером и софтвером за 
функцију управљања на нивоу станице, а има оптичку комуникацију са управљачким 
јединицама у пољу (нижи ниво управљања) и са удаљеним центрима управљања у 
диспечерским центрима (виши ниво управљања). 
Трафостаница ТС 110/35/10 kV „Ниш 15“ (Дољевац) је не поседнута трафостаница. 
Сва мерења (линијски напони, струје по фазама, активна и реактивна снага, 
фреквенција, температура уља трансформатора намотаја и језгра, температура 
амбијента, напони и струје сопствене потрошње) се очитавају на екрану управљачке 
јединице на станичном рачунару у командној сали. Такође се аларми и сигнали ( 
деловање заштите, низак ниво уља трансформатора, бухолц заштита 
трансформатора, искључење појединих ел. заштита , низак ниво гаса SF6, хлађење-
сметње, регулација-сметње, сигнали дојаве пожара) приказују на станичном 
рачунару . 
 
2.6 МЕРЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 
Енергетски трансформатор се поставља на бетонски темељ и испод 
трансформатора налази се када ради прихватања уља при евентуалном попуштању 
конструкције котла трансформатора. Горњи део каде испуњен је гранулираним 
шљунком крупноће зрна 30-60mm. Уколико проливено уље из трансформатора гори 
овај шљунчани филтер не дозвољава ширење пламена, а уље као теже продире до 
дна бетонске каде и одводном цеви за уље спроводи се до заједничке јаме за уље. 
Овај начин обезбеђења одвода при евентуалном попуштању котла трансформатора 
или у случају паљења трансформаторског уља уобичајен је и применљив у 
трафостаницама овог типа, а додатно се снижава пожарно оптерећење у 
трафостаници. Уљна јама као се гради као подземни непропусни армирано-бетонски 
објекат за прихват уља које евентуално исцури из трансформатора.  
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Јама (запремине 110 % од запремине уља у једном трансформатору) се гради тако 
да има две коморе, уливну сепарациону комору за уље и воду и осим ове има још и 
изливну комору за воду. За гашење пожара на тлу, око и испод трансформатора 
мањих количина запаљеног разливеног уља, каблова и слично поред сваког 
енергетског трансформатора налазе се превозни противпожарни апарат за гашење 
пожара S, са садржајем од 50 kg, и сандук (буре) са песком, са 1 m3 сувог песка. За 
гашење пожара у њиховом почетном стадијуму, постројења 110 kV ће бити 
опремљена превозним противпожарним апаратима за гашење пожара типа S, са 
садржајем од 50 kg. Предвиђа се уградња система за дојаву пожара која обухвата 
командно погонску зграду. Систем за дојаву пожара омогућава откривање пожара у 
најранијој фази настајања ради благовремене интервенције на гашењу пожара. 
Систем за дојаву пожара сачињавају: сигнална централа (СЦПО) односно централна 
јединица, аутоматски детектори пожара, алармна сирена. Дојавна централа је 
микропроцесорског типа и смештена је у командној просторији. Командно погонска 
зграда ће бити подељена на пожарне секторе, са зидовима и вратима отпорним на 
пожаре у делу између средњенапонског постројења и командне просторије. 
Командна зграда ће бити опремљана апаратима типа S и апаратима за гашење 
угљен диоксидом CO2. Поред свих мера које дозвољавају техничка средства, 
најважнија мера која се мора стално и строго водити је, образовање и обука људи 
који по природи овог посла улазе у објекат, врше манипулације, мерења, 
испитивања тј. предузети све да до пожара уопште и не дође. У трафостаници се 
могу појавити мали (почетни) пожари и пожари већих размера. Почетни пожари се 
гасе расположивим средствима и опремом која се налази на објекту, а могу их 
употребити дежурне службе. Пожари већих размера гасе се уз помоћ ватрогасне 
јединице, а у зависности од сектора у ком се јавио. Командна зграда и спољашње 
постројење морају се гасити као пожари класе Е-пожари у близини напона. Пожари 
око трансформатора се морају гасити као пожари класе Б-пожари запаљивих 
течности, код којих треба водити рачуна о близини напона. 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ СА УСЛУГОМ МОНТАЖЕ 
ТС 110/35/10 кВ СОКОБАЊА И НАБАВКА ВН ОПРЕМЕ И ТРАНСФОРМАТОРА СА 

МОНТАЖОМ 
 

Р.Б. Назив Јед. 
мере Количина 

  Transformator snage T01, 110/35/10 kV, sa pripadajućom opremom,  
sledećih naznačenih karakteristika:    

 
   - nаznаčeni prenosni odnos 110±11x1,5%/36,75/ 

/10,5 kV   
 

   - naznačena frekvencija 50 Hz     
   - naznačena snaga 31,5/31,5/10,5 MVA     
   - naznačena sprega YNyn0d5     
   - tip hlađenja ONAN/ONAF     
   - masa aktivnog dela 34 t     
   - masa transformatorskog ulja 12.5 t     
   - transportna masa 39 t     
   - ukupna masa 44.5 t     
   - ukupna masa 62 t     
   - masa ulja 16,1 t     
   - primarni priključci, Al bolcn  Ø 30 mm     

1  - sekundarni i tercijerni priključci Cu ploča kom 1  
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2 Transport i montaža transformatora iz pozicije 1 kom 1  
  Komplet od 3 jednopolna prekidača 123 kV, sa SF6 gasom, sa jednim 

motorno-opružnim pogonom po polu, za spoljnu  montažu, sledećih 
naznačenih karakteristika: 

  
 

   - najviši pogonski napon 123 kV   
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

   - naznačena struja 1250 A     
   - naznačena simetrična struja prekidanja 31,5 kA     
   - naznačena struja uključenja 80 kA     

3  - primarni priključci, ploča od Al, r =50mm 4 rupe Ø 14 mm kom 1  
4 Transport i montaža prekidača iz pozicije 3 kom 1  

  Tropolni prekidač 123 kV, sa SF6 gasom, sa jednim motorno-opružnim 
pogonom, za spoljnu  montažu, sledećih naznačenih karakteristika:   

 

   - najviši pogonski napon 123 kV   
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

   - naznačena struja 1250 A     
   - naznačena simetrična struja prekidanja 31,5 kA     
   - naznačena struja uključenja 80 kA     

5  - primarni priključci, ploča od Al 4 rupe Ø 14 mm kom 1  
6 Transport i montaža prekidača iz pozicije 5 kom 1  

  Tropolni rastavljač 123 kV, bez noževa za uzemljenje, za spoljnu  
montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonom za 
glavne noževe, sledećih naznačenih karakteristika:   

  
   - najviši pogonski napon 123 kV   
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

   - naznačena struja glavnih noževa 1250 A     
   - naznačena kratkotrajna struja 31,5 kA     
   - naznačena udarna struja 80 kA     

7  - primarni priključci, Al bolcn Ø 30 mm kom 4  
     
8 Transport i montaža rastavljača iz pozicije 7 kom 4  

  Tropolni rastavljač 123 kV, sa noževima za uzemljenje, za spoljnu  
montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonom za 
glavne nož. i ručnim za NZU, sledećih naznačenih karakteristika: 

  

 

   - najviši pogonski napon 123 kV   
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

   - naznačena struja glavnih noževa 1250 A     
   - naznačena kratkotrajna struja 31,5 kA     
   - naznačena udarna struja 80 kA     

9  - primarni priključci, Al bolcn Ø 30 mm kom 1  
10 Transport i montaža rastavljača iz pozicije 9 kom 1  

  Strujni  transformator 123 kV, za spoljnu  montažu, sledećih 
naznačenih karakteristika:   

 

   - najviši pogonski napon 123 kV   
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

   - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 31,5 kA     
   - naznačena dinamička struja Idin 80 kA     
   - naznačeni odnos transformacije:  2x300/1/1/1 A     
   - karakteristike sekundarnih jezgara:       
     I        2x300/1A kl. 0,5;  Fs=10; 15 VA merno jezgro     
     II       2x300/1A kl. 5P20;15 VA zaštitno jezgro     
     III      2x300/1A kl. 5P20; 15 VA 

zaštitno jezgro   
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11  - primarni priključci, Al bolcn Ø 30 mm kom 3  
12 Transport i montaža strujnih transformatora iz pozicije 11 kom 3  

  Strujni  transformator 123 kV, za spoljnu  montažu, sledećih 
naznačenih karakteristika:   

 

   - najviši pogonski napon 123 kV   
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

   - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 31,5 kA     
   - naznačena dinamička struja Idin 80 kA     
   - naznačeni odnos transformacije:  2x200/1/1/1/1 A     
   - karakteristike sekundarnih jezgara:       
     I        2x200/1A     kl. 0,2;  Fs=10;   5 VA merno jezgro     
     II       2x200/1A     kl. 0,5;  Fs=10;  15 VA merno jezgro     
     III      2x200/1A     kl. 5P20;            15 VA zaštitno jezgro 

  
 
 

     IV      2x200/1A     kl. 5P20;          15 VA zaštitno jezgro     
13  - primarni priključci, Al bolcn Ø 30 mm kom 3  
14 Transport i montaža strujnih transformatora iz pozicije 13 kom 3  

  Naponski kapacitivni transformator 123 kV, za spoljnu  montažu, 
sledećih naznačenih karakteristika:   

 

   - najviši pogonski napon 123 kV   
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

   - naznačeni odnos transformacije:     
    

 
  

   - broj sekundarnih namotaja 2   
 

   - karakteristike sekundarnih namotaja       
     I        kl. 0,2;       30 VA merenje     
     II       kl. 1/3P;    90 VA 

zaštita   
 
 

15  - primarni priključci, Al bolcn Ø 30 mm kom 3  
16 Transport i montaža naponskih transformatora iz pozicije 15 kom 3  

  Naponski induktivni transformator 123 kV, za spoljnu  montažu, 
sledećih naznačenih karakteristika:   

 

   - najviši pogonski napon 123 kV   
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

   - naznačeni odnos transformacije:     
    

 
  

   - broj sekundarnih namotaja 2   
 

   - karakteristike sekundarnih namotaja       
     I        kl. 0,2;       30 VA merenje     
     II       kl. 1/3P;    100 VA zaštita   
   - tip naponskog tr. UH 11-15   

 

   - proizvođač Energoinvest     
   - merna skica broj E 312 664     
17  - primarni priključci, Al bolcn Ø 30 mm kom 6  
18 Transport i montaža naponskih transformatora iz pozicije 17 kom 6  

  Metal oksidni odvodnik prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, 
sledećih karakteristika:     

   - nazivni napon 102 kV     
   - trajni radni napon 84 kV     
   - naznačena struja odvođenja 10 kA,8/20 ms     
   - dugotrajna podnosiva udarna struja 1000 A,2000 ms     
   - granična struja pražnjenja 100 kA, 4/10 ms     
19  - primarni priključci Al ploča kom 3  
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20 Transport i montaža odvodnika prenapona iz pozicije 19 kom 3  
  Razvodni limeni orman za spoljnu montažu, bravarski, električni i 

farberski kompletno urađen: 
  

  
21  - dimenzije 1620 x 960 x 400 mm kom 2  
22 Transport i montaža aparata iz pozicije 21 kom 2  

  Jednopolni rastavljač 35kV, za spoljnu montažu, za uzemljenje nule 
35kV, sledećih naznačenih karakteristika:   

  
   - naznačeni napon 35 kV     
   - naznačena struja 630 A     
23  - priključci, bolcn Ø 30mm kom 1  
24 Transport i montaža aparata iz pozicije 23 kom 1  

  Strujni  merni transformator 35kV, za spoljnu  montažu, za uzemljenje 
zvezdišta 35kV, sledećih naznačenih karakteristika:   

  
   - najviši pogonski napon 35 kV     
   - naznačena frekvencija 50 Hz     
   - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 10 kA     
   - naznačeni odnos transformacije:  100/5A     
   - karakteristike sekundarnog jezgara: kl.5 P 5,  15VA     
25  - primarni priključci Al ploča kom 1  
26 Transport i montaža aparata iz pozicije 25 kom 1  

  Metal oksidni odvodnik prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, 
35kV, sledećih karakteristika:   

  
   - nazivni napon 39kV     
   - trajni radni napon 31,6kV     
   - naznačena struja odvođenja 10 kA,8/20 ms     
   - dugotrajna podnosiva udarna struja 800 A,2000 ms     
   - granična struja pražnjenja 100 kA, 4/10 ms     
27  - primarni priključci   Al ploča kom 3  
28 Transport i montaža aparata iz pozicije 27 kom 3  

  Metal oksidni odvodnik prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, 
10kV, sledećih karakteristika:   

  
   - nazivni napon 15kV     
   - trajni radni napon 12,7kV     
   - naznačena struja odvođenja 10 kA,8/20 ms     
   - dugotrajna podnosiva udarna struja 800 A,2000 ms     
   - granična struja pražnjenja 100 kA, 4/10 ms     
29  - primarni priključci   Al ploča kom 3  
30 Transport i montaža aparata iz pozicije 29 kom 3  

  Metal oksidni odvodnik prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, 
za uzemljenje zvezdišta 35kV, sledećih karakteristika:   

  
   - nazivni napon 21kV     
   - trajni radni napon 17kV     
   - naznačena struja odvođenja 10 kA,8/20 ms     
   - dugotrajna podnosiva udarna struja 800 A,2000 ms     
   - granična struja pražnjenja 100 kA, 4/10 ms     
31  - primarni priključci Al ploča kom 1  
32 Transport i montaža aparata iz pozicije 31 kom 1  

  Metalni otpornik za uzemljenje zvezdišta 35kV, sledećih karakteristika:     
   - nazivni napon 21kV     
   - impedansa 70W     
   - naznačena struja 300A     
33  - strujni transformator (ugrađen) 100/5A, 5P10, 30VA kom 1  
34 Transport i montaža aparata iz pozicije 33  kom 1  
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  Linijski potporni izolator, za spoljnu montažu, za uzemljenje zvezdišta 
110kV, sledećih naznačenih karakteristika:   

  
   - slično tipu Ps-36+NPV28A     
35  - proizvođač IEP Aranđelovac kom 1  
36 Transport i montaža aparata iz pozicije 35  kom 1  

  Potporni izolator, za spoljnu montažu, 35kV, 375 daN, klase A, 
sledećih naznačenih karakteristika:   

  
   - slično tipu PSA-35k     
37  - proizvođač IEP Aranđelovac kom 4  
38 Transport i montaža aparata iz pozicije 37  kom 4  

  Potporni izolator, za spoljnu montažu, 10kV, 375 daN, klase A, 
sledećih naznačenih karakteristika:   

  
   - slično tipu PSA-10k     
39  - proizvođač IEP Aranđelovac kom 3  
40 Transport i montaža aparata iz pozicije 39  kom 3  

 

                       II NABAVKA I MONTAŽA PROVODN IKA, ŠINA I CEVI 

 
 

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina 

1 Uže Al/Če 240/40mm²; 
0,987 daN/m'; 21,9mm   kg 410 

2 Uže Cu 120mm²; 
1,061 daN/m'; 14mm   kg 15 

3 Uže Cu 50mm²; 
0,438 daN/m'; 9mm, L=22m kg 10 

4 Bakarna šina, poprečnog preseka 50x10 mm, 1,35 kg/m', 
L=6x7.5m kg 60,75 

5 Juvidue cev Ø50mm m 5 
6 Ostali nespecificiran materijal pauš. 1 
7 Transport i montaža primarnih provodnika i cevi pauš. 1 

 

   III NABAVKA SPOJNE I OVESNE OPREME SA MONTAŽOM  

 
 

      

r.b. NAZIV I KARAKTERISTIKE Jed. 
mere Koli čina 

1 T stezaljka za Al/Če uže 240/40mm² - 
prolaz i odvojak 

Žiks Hard,       
AK04.22.22 kom 18 

2 Strujna stezaljka za spoj 2 užeta 
ALČe240/40mm² 

Žiks Hard,       
AK00.22.22 

kom 7 

3 0o stezaljka za Al/Če uže 240/40mm² 
i Al bolcn Ø 30mm 

Žiks Hard,       
AK11.22.30 

kom 22 

4 T stezaljka za Al/Če uže 240/40mm² 
(prolaz) i odvojak Ø 30mm (odvojak) 

Žiks Hard,       
AK14.22.30 

kom 3 

5 90o stezaljka za Al/Če uže 
240/40mm² i Al bolcn Ø 30mm 

Žiks Hard,       
AK13.22.30 

kom 22 

6 45o stezaljka za Al/Če uže 
240/40mm² i Al bolcn Ø 30mm 

Žiks Hard,       
AK12.22.30 

kom 8 
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7 0o stezaljka za Al/Če uže 240/40mm² 
i Al ploča sa četiri rupe Ø 14mm  

Žiks Hard,       
AK21.22.100 kom 8 

8 0o stezaljka za Al/Če uže 240/40mm² 
i Al ploča sa četiri rupe Ø 18mm  

Žiks Hard,       
AK21.22.95 kom 6 

10 T stezaljka za Al/Če uže 240/40mm² 
(prolaz) i Al ploča (odvojak) 

Žiks Hard,       
AK24.22.80 

kom 2 

11 90o stezaljka za Al/Če uže 
240/40mm² i Al ploču 

Žiks Hard,       
AK23.22.80 

kom 5 

12 90o stezaljka za Cu uže 120mm² i Al 
bolcn Ø 30mm 

Žiks Hard, 
C13.15.30 kom 2 

14 Cu umetak, L profil, za priključak 
kablovske završnice 

radionička 
izrada 

kom 9 

15 Cu umetak, U profil, za priključak 
kablovske završnice 

radionička 
izrada 

kom 3 

16 Ravna elestična stezaljka od 
bakarnih folija poprečnog preseka 
500 mm2 

radionička 
izrada 

kom 6 

17 Obujmica za dva kabl XHP 1x150/25 
mm2, d=31,3 mm 

radionička 
izrada 

kom 3 

18 Obujmica za tri kabla XHP 1x150/25 
mm2, d=31,3 mm 

radionička 
izrada 

kom 2 

19 Obujmica za jedan kabl XHP 
1x240/25 mm2, d=36,4 mm 

radionička 
izrada 

kom 3 

20 Obujmica za tri kabla XHP 1x240/25 
mm2, d=36,4 mm 

radionička 
izrada 

kom 1 

22 Strujna stezaljka sa jednim zavrtnjem 
za dva užeta Cu 50mm² 

Žiks Hard,       
B00.10.10.05 

kom 3 

23 Kompresiona spojnica za spoj dva 
užeta  
Cu 50mm² u zemlji 

Žiks Hard,       
BH00.50.50 

kom 8 

24 Strujna stezaljka za spoj aparata na 
uzemljivačko uže 

Žiks Hard,  
B00.10.10.05       

kom 220 

25 Kablovska završnica za spoljnu 
montažu, 35 kV, za kabl XHP 48 
1x240/25 mm2 

Elplast, 
EMOT 3120 

kom 3 

26 Kablovska završnica za spoljnu 
montažu, 10 kV, za kabl XHP 48 
1x150/25 mm2 

Elplast, 
EMOT 2120 

kom 6 

27 Jednostruki noseći izolatorski lanac 
110kV, 120kN, za Al/Če uže 
240/40mm2, sa 8 članaka tipa 
U120BS (KB: 2.30.49., IEP 
Aranđelovac), sa otcepnom 
stezaljkom, opremljen sa sledećom 
Minel-ovom opremom: 
 - zastavica (KB: 32.500.424)-kom 1  
 - viljuška-tučak 90o (KB: 
32.798.42B)-kom 1 
 - gornji zaštitni rog (KB: 37.110.122)-
kom 2 
 - donji zaštitni rog (KB: 37.150.322)-
kom 2 
 - gnezdo-oko (KB: 32.996.B24)-kom 
1 
 - zatezna kompresiona stezaljka 
(KB: 62.711.429)-kom 1 

  kom 6 
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28 Jednostruki zatezni izolatorski lanac 
110kV, 120kN, za Al/Če uže 
240/40mm², sa 8 članaka tipa 
U120BS (KB: 2.30.49., IEP 
Aranđelovac), sa otcepnom 
stezaljkom, opremljen sa sledećom 
Minel-ovom opremom: 
 - zastavica (KB: 32.500.424)-kom 1 
 - viljuška-tučak (KB: 32.788.42B)-
kom 1 
 - gornji zaštitni rog (KB: 37.110.122)-
kom 1 
 - donji zaštitni rog (KB: 37.150.322)-
kom 1 
 - gnezdo-oko 90o (KB: 32.986.B24)-
kom 1 
 - zatezna kompresiona stezaljka 
(KB: 62.711.429)-kom 1 

  kom 12 

29 Jednostruki zatezni izolatorski lanac 
110kV, 120kN, za Al/Če uže 
240/40mm², sa 8 članaka tipa 
U120BS (KB: 2.30.49., IEP 
Aranđelovac), sa otcepnom 
stezaljkom, opremljen sa sledećom 
Minel-ovom opremom: 
 - zastavica (KB: 32.500.424)-kom 1 
 - viljuška-tučak (KB: 32.788.42B)-
kom 1 
 - gornji zaštitni rog (KB: 37.110.122)-
kom 1 
 - donji zaštitni rog (KB: 37.150.322)-
kom 1 
 - gnezdo-oko 90o (KB: 32.986.B24)-
kom 1 
 - zatezač (KB: 36.726.424)-kom 1 
 - zatezna kompresiona stezaljka 
(KB: 62.711.429)-kom 1 

  kom 6 

30 Jednostruki umetnuti zatezni 
izolatorski lanac 110kV, 120kN, za 
Al/Če uže 240/40mm², sa 8 članaka 
tipa U120BS (KB: 2.30.49., IEP 
Aranđelovac), sa otcepnom 
stezaljkom, opremljen sa sledećom 
Minel-ovom opremom: 
 - viljuška-tučak (KB: 32.788.42B)-
kom 1 
 - gornji zaštitni rog (KB: 37.110.122)-
kom 1 
 - donji zaštitni rog (KB: 37.150.322)-
kom 1 
 - gnezdo-oko 90o (KB: 32.986.B24)-
kom 1 
 - zatezač (KB: 36.726.424)-kom 1 
 - zatezna kompresiona stezaljka 
(KB: 62.711.429)-kom 2 

  kom 3 
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31 Jednostruki umetnuti zatezni 
izolatorski lanac 110kV, 120kN, za 
Al/Če uže 240/40mm², sa 8 članaka 
tipa U120BS (KB: 2.30.49., IEP 
Aranđelovac), sa otcepnom 
stezaljkom, opremljen sa sledećom 
Minel-ovom opremom: 
 - viljuška-tučak (KB: 32.788.42B)-
kom 1 
 - gornji zaštitni rog (KB: 37.110.122)-
kom 1 
 - donji zaštitni rog (KB: 37.150.322)-
kom 1 
 - gnezdo-oko 90o (KB: 32.986.B24)-
kom 1 
 - zatezač (KB: 36.726.424)-kom 2 
 - zatezna kompresiona stezaljka 
(KB: 62.711.429)-kom 2 

  kom 3 

32 Jednostruki zatezni izolatorski lanac 
35kV, za Al/Če uže 240/40mm², sa 2 
članka tipa U120BS (KB: 2.30.49., 
IEP Aranđelovac), sa otcepnom 
stezaljkom, opremljen sa sledećom 
Minel-ovom opremom: 
 - zastavica (KB: 32.500.111)-kom 1 
 - viljuška-tučak (KB: 32.788.42B)-
kom 1 
 - gnezdo-oko 90o (KB: 32.986.B24)-
kom 1 
 - zatezna kompresiona stezaljka 
(KB: 62.711.429)-kom 1 

  kom 1 

33 Jednostruki zatezni izolatorski lanac 
35kV, za Al/Če uže 240/40mm², sa 2 
članka tipa U120BS (KB: 2.30.49., 
IEP Aranđelovac), opremljen sa 
sledećom Minel-ovom opremom: 
 - zastavica (KB: 32.500.111)-kom 1 
 - viljuška-tučak (KB: 32.788.42B)-
kom 1 
 - gnezdo-oko 90o (KB: 32.986.B24)-
kom 1 
 - zatezač (KB: 36.726.424)-kom 1 
 - zatezna kompresiona stezaljka 
(KB: 62.711.429)-kom 1 

  kom 1 

34 Ostali nespecificiran materijal pauš.  
35 Transport spojne i ovesne opreme pauš.  
36 Montaža spojne i ovesne opreme pauš.  

 
 
  IV ZAŠTITNA OPREMA I IZOLACIONI ALAT - NABAVKA I MONTAŽA 
 
 

        

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina 

1 Izolaciona motka (za prenosno uzemljenje) kom 3 
2 Savitljivo uže preseka 50 mm² (za prenosno 

uzemljenje) 
kom 6 

3 Savitljivo uže za tri faze (za prenosno uzemljenje) kom 4 
4 Priključna stezaljka za provodnik - gornja (za 

prenosno uzemljenje) 
kom 18 
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5 Priključna stezaljka za provodnik - donja (za prenosno 
uzemljenje) kom 10 

6 Jednopolni indikator napona  za naponski nivo 110 kV kom 1 
7 Jednopolni indikator napona  za naponski nivo 35 kV kom 1 
8 Jednopolni indikator napona  za naponski nivo 10 kV kom 1 
9 Izolaciona klješta za zamenu osigurača visokog 

napona, 35 kV 
kom 1 

10 Izolacione rukavice kom 1 
11 Izolacione čizme kom 1 
12 Zaštitni šlem od PVC-a kom 6 
13 Izolaciona zaštitna pregrada, dimenzija 1000x700 mm kom 6 
14 Transport zaštitne opreme pauš. 1 

 
V Postrojenje 35 kV - NABAVKA I MONTAŽA 

        

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina 

Transformatorska ćelija (br. H01 ) -  metalom 
oklopljena ćelija sa izvlačivim prekidačem za 
unutrašnju montažu, kompletno opremljene sa svim 
neophodnim delovima za spajanje, montažu, 
osvetljenje i grejanje, sa mikroprocesorskom zaštitom, 
dimenzija 1500 x 2160 x 2500mm. Opremljena je 
sledećim aparatima: 
• tropolni vakuumski izvlačivi prekidač za unutrašnju 
montažu , naznačenog napona 36 kV, naznačene 
struje 1250 A, moći prekidanja 25 kA/3sec i dinamičke 
struje 63 kA 

1 

• strujni merni transformatori , naznačenog napona 36 
kV, Ith= 16,5 kA, Idyn= 41,2 kA, prenosnog odnosa 
2x300/5/5/5 A sa tri jezgra: 
   I class 0,5; Fs=10 15 VA 
   II  5P10   30 VA 
   III 5P10   30 VA 
• naponski merni transformatori, jednopolno izolovan,  
naznačenog napona 36 kV, prenosnog odnosa 
35/√3/0,1/√3/0,1/3 kV sa dva jezgra: 
   I class 0,5 20 VA 
   II 1/3P  90 VA 
 
 

kom 1 

Izvodne ćelije (br. H02 - H04 ), metalom oklopljene 
ćelije sa izvlačivim prekidačem za unutrašnju 
montažu, kompletno opremljene sa svim neophodnim 
delovima za spajanje, montažu, osvetljenje i grejanje, 
sa mikroprocesorskom zaštitom, dimenzija 1500 x 
2160 x 2500 mm. Svaka ćelija opremljena je sledećim 
aparatima: 
• tropolni vakuumski izvlačivi prekidač za unutrašnju 
montažu , naznačenog napona 36 kV, naznačene 
struje 630 A, moći prekidanja 25 kA/3sec i dinamičke 
struje 63 kA 
• strujni merni transformatori , naznačenog napona 36 
kV, Ith= 16,5kA, Idyn= 41,2 kA, prenosnog odnosa 
2x150/5/5 A sa dva jezgra: 
   I class 0,5; Fs=10 15 VA 
   II 5P10   30 VA 

2 

• zemljospojnik sa signalnim kontaktima, naznačenog 
napona 38 kV, Ith=25kA, Idyn=63 kA 

kom 3 
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3 Dodatak spojnoj ćeliji  (br. H05):  dimenzija 1500 x 
2160 x 2500mm kom 1 

4 Transport i montaža ćelija 35kV pauš. 1 
    
  VI 35 kV priklju čak na transformatore - NABAVKA I 

MONTAŽA     

        

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina 

1 Jednožilni kabl 35 kV,  tip XHP 48 1x240/25 mm² 
(veza između transformatora 110/35/10 kV i trafo 
ćelija 35 kV), sa kablovskim završnicama za unutršnju 
i spoljnu montažu 

m 210 

2 Iskop zemlje za izradu rova dubine 0,8 m, širine na 
dnu rova 0,4 m, širine na vrhu rova 0,5 m, za 
polaganje jednožilnih kablova 35 kV na trasi između 
transformatora 110/35/10 kV i trafo ćelija 35 kV i 
zatrpavanje sa parcijalnim nabijanjem na svakih 15 
cm dubine, po polaganju kabla 

m³ 26 

3 Ostali nespecificiran materijal pauš. 1 
4 Transport i montaža opreme na pozicijama od 1-3 pauš. 1 
        
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

VII Postrojenje 10kV - NABAVKA I MONTAŽA 
        

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina 

Transformatorske ćelije  (br. K01 i K16) - metalom 
oklopljene ćelije sa izvlačivim prekidačem za 
unutrašnju montažu, kompletno opremljene sa svim 
neophodnim delovima za spajanje, montažu, 
osvetljenje i grejanje, sa mikroprocesorskom zaštitom, 
dimenzija 800 x 1630 x 2420 mm, sledećih 
karakteristika: 12 kV, 50 Hz, 1250 A, 20 kA/1sec. 
Svaka ćelija opremljena je sledećim aparatima: 

1 

• tropolni vakuumski izvlačivi prekidač za unutrašnju 
montažu, naznačenog napona 12 kV, naznačene 
struje 1250 A, moći prekidanja 25 kA/3sec; 
 

kom 2 
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• strujni merni transformatori , naznačenog napona 12 
kV, prenosnog odnosa 2x300/5/5/5 A sa tri jezgra: 
   I class 0,5; Fs=10,  15 VA, 
   II  5P10,   30 VA, 
   III 5P10,  30 VA. 

Izvodne ćelije (br. K03- K07 i K10-K14)- metalom 
oklopljene ćelije sa izvlačivim prekidačem za 
unutrašnju montažu, kompletno opremljene sa svim 
neophodnim delovima za spajanje, montažu, 
osvetljenje i grejanje, sa mikroprocesorskom zaštitom, 
dimenzija 800 x 1630 x 2420 mm, sledećih 
karakteristika: 12 kV, 50 Hz, 1250 A, 20 kA/1sec. 
Svaka ćelija opremljena je sledećim aparatima: 
• tropolni vakuumski izvlačivi prekidač za unutrašnju 
montažu , naznačenog napona 12 kV, naznačene 
struje 800 A, moći prekidanja 25 kA/3sec; 

• strujni merni transformatori , naznačenog napona 12 
kV, prenosnog odnosa 2x150/5/5 A sa dva jezgra: 
   I class 0,5; Fs=10,  15 VA, 
   II 5P10,   15 VA; 

• tropolni brzi noževi za uzemljenje, ručni pogon, 
naznačenog napona 12 kV; 

2 

• obuhvatni strujni transformator za izvodne kablove 
10kV,  prenosni odnos 50/1A,  kom 10 
Merne ćelije sa ku ćnim transformatorom  (br. K02 i 
K17) - metalom oklopljene ćelije za unutrašnju 
montažu, kompletno opremljene sa svim neophodnim 
delovima za spajanje, montažu, osvetljenje i grejanje,  
dimenzija 800 x 1600 x 2420 mm, sledećih 
karakteristika: 12 kV, 50 Hz, 1250A, 20 kA/1sec. 
Svaka ćelija opremljena je sledećim aparatima: 
• naponski merni transformatori, sa ugrađenim 
osiguračima 6,3 A, naznačenog napona 12 kV, 
podnosive struje kratkog spoja 25kA/3sec, prenosnog 
odnosa 10/√3/0,1/√3/0,1/3 kV sa dva jezgra: 
   I class 0,5,  20 VA, 
   II 1/3P, 90 VA; 

3 

• tropolni rastavljač, naznačenog napona 12 kV, 
naznačene struje 630 A, moći prekidanja 20 kA/3sec, 
sa osiguračkim podnožjem i osiguračem od 10 A. kom 2 
Spojna ćelija  (br. K07) -  metalom oklopljena ćelija sa 
izvlačivim prekidačem za unutrašnju montažu, 
kompletno opremljena sa svim neophodnim delovima 
za spajanje, montažu, osvetljenje i grejanje, sa 
mikroprocesorskom zaštitom, dimenzija 800 x 1630 x 
2420mm, sledećih karakteristika: 12 kV, 50 Hz, 1250 
A, 20 kA/1sec. Ćelija je opremljena sledećim 
aparatima: 

4 

• tropolni vakuumski izvlačivi prekidač za unutrašnju 
montažu , naznačenog napona 12 kV, naznačene 
struje 1250A, moći prekidanja 25 kA/3sec. kom 1 

5 Dodatak spojnoj ćeliji  (br. K08): metalom oklopljena 
ćelija za unutrašnju montažu, kompletno opremljena 
sa svim neophodnim delovima za spajanje i montažu, 
dimenzija 800 x 1630 x 2420 mm, sledećih 
karakteristika:   12 kV, 50 Hz, 2000 A, 20 kA/1sec.  kom 1 

6 Trafo boks , konstruisan kao rešetka, spoljašnjih 
dimenzija 1100x1100mm, sa transformatorom za 
sopstvenu potrošnju sledećih karakteristika: 10/0,4 
kV, 100 kVA, 50 Hz, Dyn5, ONAN, 420 kg. kom 2 
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7 Transport i montaža ćelija 10kV i kućnih 
transformatora 10/0.4kV pauš. 1 

    
   VIII 10 kV priklju čak na transformatore - 

NABAVKA I MONTAŽA      

        

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina 

1 Jednožilni kabl 10 kV, tip XHP 48 1x150/25 mm² 
(veza između transformatora 110/35/10 kV i trafo 
ćelije 10 kV) sa kablovskim završnicama 

m 325 

2 Trožilni kabl 10 kV, tip XHP 48 3x95/6 mm² (veza 
između kućnog transformatora i ćelije za merenje i 
kućni transformator), sa kablovskim završnicama 

m 15 

3 Iskop zemlje za izradu rova dubine 0,8 m, širine na 
dnu rova 0,4 m, širine na vrhu rova 0,5 m, za 
polaganje jednožilnih kablova 10 kV na trasi između 
transformatora 110/35/10 kV i trafo ćelija 10 kV i 
zatrpavanje sa parcijalnim nabijanjem na svakih 15 
cm dubine, po polaganju kabla 

m³ 10 

4 Kablovski regal proizveden od čeličnih žica, 
međusobno zavarenih, širine 500 mm, proizvođač 
"Kablofil", tip CF 54/500 

m 6 

5 Spojnica, za kablovski regal, proizvođač "Kablofil", tip 
EDRN 

kom. 4 

6 Nosač kablovskog regala, montira se na zid, 
proizvođač "Kablofil", tip C41S500 kom. 7 

7 Zavrtanj i podloška, za pričvršćivanje kablovskog 
regala na nosač, proizvođač "Kablofil", tip BTRCC 
6x20 i CE 25 

kom. 7 

8 Ostali nespecificiran materijal pauš. 1 
9 Transport i montaža opreme u tačkama od 1 do 8 pauš. 1 
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IX RAZVOD NAIZMENIČNOG NAPONA - NABAVKA I MONTAŽA  
          

r.b. OPIS SL. TIPU Jed. 
mere Kol. 

1 Tropolni prekidač tipa "COMPACT 160" sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 400/230V, 50Hz 
- nazivna struja 160A 
- nazivne moći prekidanja min 6kA 
- tip TMD: 
       - podesiva termička zaštita 
       - fiksna kratkospojna zaštita, I3=10xIn 
- sa jednim preklopnim signalnim kontaktom 
stanja i 
  kontaktom odrađivanja tipa AUX T1-T2-T3-
T4-T5 1Q+1SY 
 
Napomena: 
Ovaj prekidač je smešten u trafo box-u 
kućnog transformatora. 

Tmax 
T1B  
“ABB” 

kom 2 

2 Slobodnostojeći limeni orman, za unutrašnju 
montažu, sa desnom bočnom stranom i 
zadnjom stranom, vratima sa bravom i 
ključem, dostupan samo sa prednje strane. 
 
Orman je opremljen sa: 
- osnovnom pločom za prolaz kablova sa 
donje strane 
- montažnom pločom: MP 3/12 W - 1 kom. 
- kablovskim uvodnicama sa membranom od 
sundjeraste gume  
  za ormane KB -W i ormane dubine 360mm: 
UK-W - 3 kom. 
- bocni paneli za ormane KB  W dubine 600 i 
visine 1900mm 
  (1 komplet -2 stranice*): BP 19-6 - 1 komplet 
- sa postoljem 
- priborom za međuveze 
- kukom za transport kranom 
- IP55 
- nosač za dokumentaciju formata (A4): ND-
A4 - 1kom. 
 
Orman se isporučuje kompletno ožičen sa 
ugrađenom  opremom prema ovoj 
specifikaciji. 
 
Dimenzije ormana su VxŠxD: 
(1900+100)x860x600mm. 
 
Napomena: 
* - jedna stranica je za desni bok ormana 
širine 860mm, a jedna je za levi bok ormana 
širine 610mm. 

KB3/12/6
0 W 
 
EVROTE
HNA 

kom 1 
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3 Slobodnostojeći limeni orman, za unutrašnju 
montažu, sa levom bočnom stranom i 
zadnjom stranom, vratima sa bravom i 
ključem, dostupan samo sa prednje strane. 
 
Orman je opremljen sa: 
- osnovnom pločom za prolaz kablova sa 
donje strane 
- montažnom pločom: MP 2/12 W - 1 kom. 
- kablovskim uvodnicama sa membranom od 
sundjeraste gume  
  za ormane KB -W i ormane dubine 360mm: 
UK-W - 2 kom. 
- sa postoljem 
- priborom za međuveze 
- kukom za transport kranom 
- IP55 
- nosač za dokumentaciju formata (A4): ND-
A4 - 1kom. 
 
Orman se isporučuje kompletno ožičen sa 
ugrađenom  opremom prema ovoj 
specifikaciji. 
 
Dimenzije ormana su VxŠxD: 
(1900+100)x610x600mm. 

KB2/12/6
0W 
 
EVROTE
HNA 

kom 1 

4 Mikroprocesorski uređaj za merenje i 
signalizaciju sa sledećim karakteristikama: 
- lokalne funkcije: 
       - LCD displej za prikaz teksta i merenih 
veličina 
       - LED diode sa mogućnošću slobodnog 
dodeljivanja 
         signala 
- komunikacije: 
       - interfejs sa prednje strane uređaja za 
priključenje 
         PC-a (električno RS232 ili optikom) 
       - sistemski interfejs na zadnjoj strani 
uređaja 
         (protokol IEC61850, optika) 
- opšte funkcije: 
       - prikaz greške 
       - registracija (memorisanje) događaja 
       - registrovanje kvara i arhiviranje 
       - merenja 
       - samonadzor 
- analogni ulazi: 
       - 3 naponska ulaza 230V, 50Hz 
       - 6 strujnih ulaza naznačene struje 5A, 
50Hz 
- ≥ 3 binarna izlaza 
- ≥ 18 binarnih ulaza 
- za ugradnju (flush mounting) 
- napajanje 110V DC 

SEL 
2411 
 “SEL 
USA” 

kom 1 

5 Sedmopolna stepenasta sklopka sa nultim 
položajem: 
 - 400/230V AC 
 - 200A 
 - 3 stepena 
 - sa sedmim polom 10A za signalizaciju 

4G200-
161-U 
 “Rade 
Končar” 

kom 1 



 21 од 154 
 

6 Strujni transformatori sa sledećim 
karakteristikama: 
- 150/5 A 
- kl.0.5; Fs=5 
- 10 VA 

CT3/150 
 “ABB” kom 6 

7 Transformatorsko trofazno dvotarifno brojilo 
aktivne energije sa sledećim karakteristikama: 
- sa priključkom za napon 231/400V 
- sa priključkom za struju 5A 
- klase 1 

DMG2 
5(5)A 
ENEL 

kom 1 

8 Monofazni izolacioni transformator: 
- 50VA 
- 230/100V AC 
- suvi 
- Ik=6kA 

 
 “DAK” 

kom 1 

9 Voltmetar za kontrolno merenje sa sledećim 
karakteristikama: 
- za merenje trenutne efektivne vrednosti 
napona 
- za direktan priključak na napon 400V/231V, 
50Hz 
- sa skalom opsega 0-500V 
- sa pokretnim gvožđem 
- za ugradnju 
- dimenzija 72x72mm 

FQ0307 
“Iskra” kom 2 

10 Voltmetarska preklopka za merenje linijskih i 
faznih napona sa nultim položajem. 

OMV30P
B 
 “ABB” 

kom 2 

11 Kontrolnik naizmeničnog napona: 
- 3x200-500V AC 
- kontrola napona i provera redosleda faza 
- sa dva mirna signalna kontakta (jedan za 
signalizaciju 
  nestanka napona, a drugi za uslov uključenja 
nužnog svetla) 

CM-PFS 
 “ABB” 

kom 1 

12 Jednopolna grebenasta preklopka sa nultim 
položajem: 
- 400/230V AC 
- In=10A 

OMU1PB 
 “ABB” 

kom 1 

13 Jednopolna grebenasta sklopka sa nultim 
položajem: 
- 400/230V AC 
- In=10A 

OMA1PB
A 
 “ABB” 

kom 1 

14 Kontaktor sledećih karakteristika: 
- Uc=220-230V AC 
- AC3: 380-400V AC - 5.5kW - 12A 

A12-30-
01 
 “ABB” 

kom 1 

15 Fotorele za automatsko uključivanje i 
isključivanje rasvete: 
- napon napajanja 230V AC 
- sa senzorom (jednokanalni) 

TW-1 
 “ABB” 

kom 1 

16 Pomoćni rele sa sledećim karakteristikama: 
- 230V AC 
- komplet sa podnožjem 
- sa dva preklopna kontakta 

RT 
424730 
ES50,MS
16 
 “ABB” 

kom 1 
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17 Visoko-učinski horizontani tropolni osigurač-
rastavljač sledećih karakteristika: 
 - za struju 160A 
 - nazivni napon 500V 
 - sa mikroprekidačem za signalizaciju ispada 
osigurača 
 
Napomena: jedan se nalazi u ormariću za 
napajanje mašine za filtriranje ulja 

XLP00-
6BC 
“ABB” 

kom 2 

18 Umetak za osigurač-rastavljač pod t.17: 
 - gG karakteristike 
 - nazivnog napona 500V 
 - nominalne struje 160A 
 - veličine 00 

NVO-
00C 
“SCHNEI
DER” 

kom 6 

19 Trofazna utičnica za napajanje mernih kola za 
ispitivanje kablova 35kV i 10kV: 
 - 400/230V AC 
 - 63A 
 - IP44 

UKO-
UTO 
63A/5 

kom 1 

20 TrofaznI utikač za napajanje mernih kola za 
ispitivanje kablova 35kV i 10kV: 
 - 400/230V AC 
 - 63A 
 - IP44 

UKO-
UTO 
63A/5 

kom 1 

21 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 63A 
- karakteristike D 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 D 
63 
 “ABB” 

kom 1 

22 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 6A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 B 6 
 “ABB” 

kom 5 

23 Jednopolni zaštitni automatski prekidač 
sledećih karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 6A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S201 B 6 
 “ABB” 

kom 3 

24 Jednopolni zaštitni automatski prekidač 
sledećih karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 6A 
- karakteristike C 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S201 C 6 
 “ABB” kom 1 
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25 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 10A 
- karakteristike C 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 C 
10 
 “ABB” 

kom 3 

26 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 10A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 B 
10 
 “ABB” 

kom 2 

27 Jednopolni zaštitni automatski prekidač 
sledećih karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 10A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S201 B 
10 
 “ABB” 

kom 3 

28 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 20A 
- karakteristike C 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 C 
20 
 “ABB” 

kom 5 

29 Jednopolni zaštitni automatski prekidač 
sledećih karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 20A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S201 B 
20 
 “ABB” 

kom 1 

30 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 16A 
- karakteristike C 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 C 
16 
 “ABB” 

kom 1 

31 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 16A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 B 
16 
 “ABB” 

kom 7 
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32 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 50A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 B 
50 
 “ABB” 

kom 3 

33 Ormarić za priključenje mašine za filtriranje 
ulja, sledećih karakteristika:: 
-  za spoljašnju montažu 
-  dimenzija 800x300x210mm 
-  sa montažnom pločom MP 1/3 
-  sa dve kablovske uvodnice odozdo, 
   uvodnica je tipa PG42 PA sa maticom IP68 

KB 1/5 
“EVROT
EHNA” 

kom 1 

34 Jednopolni zaštitni automatski prekidač 
400/230VAC, 6A, "B", 6kA. 

S201 B 6 
 “ABB” 

kom 2 

35 Monofazna "šuko" utičnica 230VAC, 16A OG II 
16A 

kom 2 

36 Mikroprekidač za vrata ormana sa jednim 
mirnim i jednim radnim kontaktom (duga 
poluga sa točkićem) 

M3 13 
NO+NC 

kom 2 

37 Fluo svetiljka za osvetljenje ormana, 18W, 
230VAC 

“Strela  
FEP  

kom 1 

38 Fluo svetiljka za osvetljenje ormana, 15W, 
230VAC 

“Strela - 
FEP  

kom 1 

39 Šine od elektrolitičkog bakra (Ecu) preseka 
20x5mm, 320A, 
(ST=3M) 

“EVROT
EHNA” 

kg 3 

40 Trofazni izolator za čine od 12x5mm do 
30x10mm (250-630)A 

TZ 3.630 
“EVROT
EHNA” 

kom 3 

41 Izolator M8 30mm M8-30 
“EVROT
EHNA” 

kom 7 

42 Krajnji držač za TS 35 šinu ES 35 
“EVROT
EHNA” 

kom 10 

43 Grupni marker GT1 kom 5 
44 Redne stezaljke (strujne) UGSK/S 

“PHOENI
X” 

kom 20 

45 Redne stezaljke (naponske) za provodnike do 
25mm2 

UT16 
“PHOENI
X” 

kom 15 

46 Redne stezaljke (naponske) za provodnike do 
16mm2 

UT10 
“PHOENI
X” 

kom 30 

47 Redne stezaljke (naponske) za provodnike do 
10mm2 

UT6 
“PHOENI
X” 

kom 215 

48 Ostali sitan nespecificiran materijal   pauš.   
49 Proizvođačka dokumentacija ormana   pauš.   
50 Šemiranje ormana   pauš.   
51 Montaža   pauš.   
52 Transport   pauš.   
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X RAZVOD  JEDNOSMERNOG  NAPONA, ISPRAVLJA Č I BATERIJA - 
NABAVKA I MONTAŽA  

          

r.b. OPIS SL. TIPU Jed. 
mere Kol. 

1 Slobodnostojeći limeni orman, za unutrašnju 
montažu, sa obe bočne strane i zadnjom 
stranom, vratima sa bravom i ključem, 
dostupan samo sa prednje strane. 
 
Orman je opremljen sa: 
- osnovnom pločom za prolaz kablova sa 
donje strane 
- montažnom pločom: MP 3/12 W - 1 kom. 
- kablovskim uvodnicama sa membranom od 
sundjeraste gume  
  za ormane KB -W i ormane dubine 360mm: 
UK-W - 3 kom. 
- bocni paneli za ormane KB  W dubine 600 i 
visine 1900mm 
  (1 komplet -2 stranice): BP 19-6 - 1 komplet 
- nosećim šinama 
- priborom za međuveze 
- kukom za transport kranom 
- IP55 
- nosač za dokumentaciju formata (A4): ND-
A4 - 1kom. 
 
Orman se isporučuje kompletno ožičen sa 
ugrađenom  opremom prema ovoj 
specifikaciji. 
 
Dimenzije ormana su VxŠxD: 
(1900+100)x860x600mm. 

KB3/12/6
0 W 
 
“EVROT
EHNA” 

kom 1 

2 Modularni ispravljački sistem koji se sastoji 
od: 
 - 5 modula tipa RM 30110 
 - jedinice za kontrolu i monitoring 
ispravljačkog sistema 
   tipa SM34 
 - zaštitnih elemenata (osigurači, automatski 
prekidači) 

RM 
30110 
 “ENEL 
PS” 

kom 1 
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3 Mikroprocesorski uređaj za merenje i 
signalizaciju sa sledećim karakteristikama: 
- lokalne funkcije: 
       - LCD displej za prikaz teksta i merenih 
veličina 
       - LED diode sa mogućnošću slobodnog 
dodeljivanja 
         signala 
- komunikacije: 
       - interfejs sa prednje strane uređaja za 
priključenje 
         PC-a (električno RS232 ili optikom) 
       - sistemski interfejs na zadnjoj strani 
uređaja 
         (protokol IEC61850, optika) 
- opšte funkcije: 
       - prikaz greške 
       - registracija (memorisanje) događaja 
       - registrovanje kvara i arhiviranje 
       - merenja 
       - samonadzor 
- analogni ulazi: 
       - 1 naponski ulaz 110V DC 
       - 1 ulaz 0-20mA 
- ≥ 3 binarna izlaza 
- ≥ 26 binarnih ulaza 
- za ugradnju (flush mounting) 
- napajanje 110V DC 

SEL 
2411 
 “SEL 
USA” 

  1 

4 Kontroler jednosmernog napona: 
- mernog opsega 0-150V 
- sa izvedenom signalizacijom 
        niskog napona 
        zemljospoja na jednom od polova 
baterije 
        kvara uređaja 
- moguće podešavanja nivoa okidanja za 
  zemljospojeve i podnapon (na zahtev kupca) 
- napon napajanja 230VAC 
- u kućištu za nadgradnju 

KJN-A 
 
“InConM
ark” 

kom 1 

5 Dvopolni prekidač tipa "COMPACT160" sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 250V DC 
- nazivna struja 100A 
- nazivne moći prekidanja min 6kA 
- tip TMD: 
       - podesiva termička zaštita 
       - fiksna kratkospojna zaštita, I3=10xIn 
- sa jednim preklopnim signalnim signalnim 
kontaktom stanja i 
  kontaktom odrađivanja tipa AUX T1-T2-T3-
T4-T5 1Q+1SY 

T1B-160 
“ABB” 

kom 1 

6 Strujni šant 
-  naznačene struje 100A/60mV 

AR0101 
"ISKRA" kom 4 
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7 Ampermetar za kontrolno merenje sa 
sledećim karakteristikama: 
 -  za jednosmernu struju 
 -  za priključak na šant 100A/60mV 
 -  sa skalom opsega ±100A 
 -  sa pokretnim gvožđem 
 -  za ugradnju 
 -  dimenzija 72x72mm 

BQ0307 
"ISKRA" kom 1 

8 Merni pretvarač struje: 
 -  za priključak na šant 100A/60mV 
 -  sa izlaznim opsegom 0-20mA 
 -  napon napajanja 99-130V DC 

"PUPIN" kom 2 

9 Merni pretvarač temperature: 
 -  za priključak Pt100 sondu 
 -  sa izlaznim opsegom 0-20mA 
 -  napon napajanja 99-130V DC 

"PUPIN" kom 2 

10 Termometar za merenje temperature u suvim i 
vlažnim prostorijama, za merenje spoljašne 
temperature, sledećih karakteristika: 
- KUĆIŠTE:plastično, vodonepropusno 
- ZAŠTITNA CEV:Ø 6 mm; materijal Č 4574 
- MERNI OTPOR:Pt 100, klasa B 
- MERNO PODRUČJE:-30 do +60°C 

9F53 
"MARUS
ATM" 

kom 2 

11 Kontaktor sledećih karakteristika: 
- Uc=130V DC 
- AC3: 380-400V AC - 5.5kW/12A 

AL 12-
30-01 
“ABB” 

kom 1 

12 Voltmetar za kontrolno merenje sa sledećim 
karakteristikama: 
 -  za priključak na napon 130V DC 
 -  sa skalom opsega 0-150V 
 -  sa pokretnim gvožđem 
 -  za ugradnju 
 -  dimenzija 72x72mm 

BQ0307 
“ISKRA” 

kom 3 

13 Tropolna sklopka sa nultim položajem: 
 - 130V DC 
 - 100A 
 - sa trecim polom 10A za signalizaciju 

4G100-
10-U 
“R.Konča
r” 

kom 1 

14 Tropolna preklopka sa nultim položajem: 
 - 130V DC 
 - 10A 

OMU3PB 
“ABB” 

kom 1 

15 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 125V DC 
- nazivne struje 6A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 B 6 
“ABB” 

kom 6 

16 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 125V DC 
- nazivne struje 6A 
- karakteristike C 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 C 6 
“ABB” 

kom 1 
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17 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 125V DC 
- nazivne struje 25A 
- karakteristike D 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 D 
25 
“ABB” 

kom 8 

18 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 125V DC 
- nazivne struje 20A 
- karakteristike D 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 D 
20 
“ABB” 

kom 1 

19 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 130V DC 
- nazivne struje 16A 
- karakteristike D 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 D 
16 
“ABB” 

kom 21 

20 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 125V DC 
- nazivne struje 16A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 B 
16 
“ABB” 

kom 1 

21 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 125V DC 
- nazivne struje 10A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 B 
10 
“ABB” 

kom 2 

22 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 125V DC 
- nazivne struje 40A 
- karakteristike C 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 C 
40 
“ABB” 

kom 2 
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23 Prolazna kutija – ormarić od dekapiranog lima, 
za unutrašnju montažu, dimenzija ŠxVxD 
300x500x210. 
 
Orman je opremljen sa kablovskim 
uvodnicama tipa PG29 od poliamida sa 
maticom (komplet) IP68 (PG29 PA Complet): 
 - sa donje strane za kabl PP00 2x25qmm 
 - sa gornje strane za kabl 2 x PP00 1x25qmm 
 - sa montažnom pločom 
Ukupno uvodnica: 3 komada. 

KB 1/3 
 
“EVROT
EHNA” 

kompl
et 1 

24 Visoko-učinski horizontani jednopolni 
osigurač-rastavljač sledećih karakteristika: 
 - za struju 160A 
 - nazivni napon 500V 
 - sa mikroprekidačem za signalizaciju ispada 
osigurača 

XLBM00-
1P 
“ABB” 

kom 2 

25 Umetak za osigurač-rastavljač pod t.23: 
 - gG karakteristike 
 - nazivnog napona 500V 
 - nominalne struje 160A 
 - veličine 00 

NVO-
00C 
“SCHNEI
DER” 

kom 2 

26 Stacionarna akumulatorska Ni-Cd baterija, za 
napon 110V DC,  sastavljena od 80 redno 
vezanih ćelija. Ćelije se nalaze u plastičnom 
kućištu i poređane su na jednonivovsku 
stalažu. 
Kapacitet baterije iznosi 240Ah. 
Bateriju isporučuje proizvođač kompletno 
postavljenu. 

KPL-240-
P 
“Krušik - 
Valjevo” 

kompl
et 

1 

27 Jednopolni zaštitni automatski prekidač 
400/230VAC, 6A, "B". 

S201 B 6  
“ABB” 

kom 2 

28 Monofazna "šuko" utičnica 230VAC OG II 
16A 

kom 1 

29 Mikroprekidač za vrata ormana sa jednim 
mirnim i jednim radnim kontaktom (duga 
poluga sa točkićem) 

M3 13 
NO+NC kom 1 

30 Fluo svetiljka za osvetljenje ormana, 8W, 
230VAC 

“Strela - 
FEP  kom 1 

31 Trofazni izolator za čine od 12x5mm do 
30x10mm (250-630)A 

TZ 3.630 
“EVROT
EHNA” 

kom 2 

32 Izolator M8 30mm M8-30 
“EVROT
EHNA” 

kom 5 

33 Grupni marker GT1 kom 3 
34 Elektrolitički bakar Ecu   kg 2 
35 Redne stezaljke (naponske) za provodnike do 

10qmm 
UT6 
“PHOENI
X” 

kom 245 

36 Ostali sitan nespecificiran materijal   pauš. 1 
37 Proizvođačka dokumentacija ormana   pauš. 1 
38 Šemiranje ormana   pauš. 1 
39 Montaža   pauš. 1 
40 Transport   pauš. 1 
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XI RAZVOD  INVERTORSKOG  NAPONA - NABAVKA I MONTAŽA  

          

r.b. OPIS SL. TIPU Jed. 
mere Kol. 

1 Slobodnostojeći limeni orman, za unutrašnju 
montažu, sa obe bočne strane i zadnjom 
stranom, vratima sa bravom i ključem, 
dostupan samo sa prednje strane. 
 
Orman je opremljen sa: 
- osnovnom pločom za prolaz kablova sa 
donje strane 
- montažnom pločom: MP 2/12 W - 1 kom. 
- kablovskim uvodnicama sa membranom od 
sundjeraste gume  
  za ormane KB -W i ormane dubine 360mm: 
UK-W - 2 kom. 
- bocni paneli za ormane KB  W dubine 600 i 
visine 1900mm 
  (1 komplet -2 stranice): BP 19-6 - 1 komplet 
- nosećim šinama 
- priborom za međuveze 
- kukom za transport kranom 
- IP55 
- nosač za dokumentaciju formata (A4): ND-
A4 - 1kom. 
Orman se isporučuje kompletno ožičen sa 
ugrađenom  opremom prema ovoj 
specifikaciji. 
 
Dimenzije orman su VxŠxD: 
(1900+100)x610x600mm. 

KB2/12/6
0 W 
 
“EVROT
EHNA” 

kom 1 

2 Monofazni invertor: 
- izlazna snaga 3000 VA 
- ulazni napon od 88V DC do 160V DC 
- izlazni napon 230 V (podesiv od 208V do 
240V) 
- učestanost izlaznog napona 50 Hz 

ARCON 
ST3000 
 “CET” 

koma
da 

1 

3 Tropolna preklopka: 
 - 230V AC 
 - 40A 
 - sa trećim polom za signalizaciju 

 
“ABB” 

koma
da 

1 

4 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 230V, 50Hz 
- nazivna struja 40A 
- karakteristike D 
- Ik=25kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom 

S802S 
D40 
“ABB” 

koma
da 

1 

5 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 230V, 50Hz 
- nazivna struja 25A 
- karakteristike D 
- Ik=25kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom 

S802S 
D25 
“ABB” 

koma
da 

1 
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6 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 230V, 50Hz 
- nazivna struja 6A 
- karakteristike B 
- Ik=6kA 

S202 B6 
“ABB” 

koma
da 3 

7 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 230V, 50Hz 
- nazivna struja 3A 
- karakteristike C 
- Ik=6kA 

S202 C3 
“ABB” 

koma
da 

5 

8 Voltmetar za kontrolno merenje sa sledećim 
karakteristikama: 
 -  za priključak na napon 230V AC 
 -  sa skalom opsega 0-250V 
 -  sa pokretnim gvožđem 
 -  za ugradnju 
 -  dimenzija 72x72mm 

FQ0307 
“Iskra” 

koma
da 

1 

9 Jednopolni zaštitni automatski prekidač 
400/230VAC, 6A, "B". 

S201 B 6  
“ABB” 

koma
da 2 

10 Monofazna "šuko" utičnica 230VAC OG II 
16A 

koma
da 

1 

11 Mikroprekidač za vrata ormana sa jednim 
mirnim i jednim radnim kontaktom (duga 
poluga sa točkićem) 

M3 13 
NO+NC 

koma
da 

1 

12 Fluo svetiljka za osvetljenje ormana, 8W, 
230VAC 

“Strela - 
FEP  

koma
da 

1 

13 Trofazni izolator za čine od 12x5mm do 
30x10mm (250-630)A 

TZ 3.630 
“EVROT
EHNA” 

koma
da 

2 

14 Izolator M8 30mm M8-30 
“EVROT
EHNA” 

koma
da 

5 

15 Elektrolitički bakar Ecu   kg 1,2 
16 Redne stezaljke (naponske) za provodnike do 

10qmm 
UT6 
“PHOENI
X” 

koma
da 

50 

17 Krajnji držač za TS 35 šinu ES 35 
“EVROT
EHNA” 

koma
da 

4 

18 Ostali sitan nespecificiran materijal   pauš. 1 
19 Proizvođačka dokumentacija ormana   pauš. 1 
20 Šemiranje ormana   pauš. 1 
21 Montaža   pauš. 1 
22 Transport   pauš. 1 

 
XII KABLOVI - NABAVKA I MONTAŽA     

      

R.B. Naziv Jed. 
mere 

1 PP40 10x2.5 mm² m 
2 PP40 2x10 mm² m 
3 PP40 4x4 mm² m 
4 PP40 2x6 mm² m 
5 PP40 4x2.5 mm² m 
6 PP40 2x2.5 mm² m 
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7 PP41 3x70+35 mm² m 
8 PP41 4x4 mm² m 
9 PP41 4x2.5 mm² m 
10 PP41 2x10 mm² m 
11 PP41 2x6 mm² m 
12 PP41 2x2.5 mm² m 
13 PP00 3x70+35 mm² m 
14 PP00 4x25 mm² m 
15 PP00 2x25 mm² m 
16 PP00 1x25 mm² m 
17 PP00-Y 5x10 mm² m 
18 PP00 2x10 mm² m 
19 PP00 2x6 mm² m 
20 PP00-Y 3x2.5 mm² m 
21 PP00 4x2.5 mm² m 
22 PP00 2x2.5 mm² m 
23 Transport pauš. 

 
 
 

XIII ZAŠTITA I UPRAVLJANJE       
        

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina 

  1. Orman upravljanja i zaštite R1 - DV polje E02   

1 

Slobodnostojeći orman za unutrašnju montažu, 
napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa 
staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa 
mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, 
sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 
800x800x2200mm (širina x dubina x visina). 

kom 1 

Numerička zaštitna i upravljačka jedinica polja, sa LCD 
displejem za prikaz šeme polja, teksta i prikazom mernih 
veličina i podešenja, operatorskim panelom za 
komandovanje rasklopnim aparatima, sa 12 funkcijskih 
tastera, sa 24 konfiguralne ledice, sa priključkom sa 
prednje strane za priključak na PC (električni RS232), sa 
sistemskim interfejsom sa zadnje strane (IEC 61850-
protokol, dvostruki optički), sa 39 binarnih ulaza i 31 
binarnih izlaza, sa indikacijom operacija u polju, 
indikacijom kvarova, listom događaja, samonadzorom 
uređaja, sa mogućnošću promene parametara 
podešenja, merenjem srednjih i min/max vrednosti, sa 
mogućnošću programiranja. 
-        In=1A 
-        Un=100V AC 
-        nazivna frekvencija 50Hz 

2 

-        pomoćni napon 125V DC 

kom 1 

3 

Numerički distantni rele za zaštitu dalekovodnog polja, sa 
LCD displejem za prikaz teksta i podešenja, sa 8 
funkcijskih tastera, sa 24 LED diode, sa priključkom sa 
prednje strane za priključak na PC (električni RS232), sa 
sistemskim interfejsom sa zadnje strane (IEC 61850-
protokol, dvostruki optički), sa 15 binarnih ulaza i 23 
binarnih izlaza, sa indikacijom operacija u polju, 
indikacijom kvarova, listom događaja, samonadzorom 
uređaja, sa mogućnošću promene parametara 
podešenja, sa mogućnošću programiranja. 

kom 1 
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-        In=1A 
-        Un=100V AC 
-        nazivna frekvencija 50Hz 
-        pomoćni napon 125V DC 

4 Ispitna utičnica za ispitivanje zaštite u pogonu. kom 2 
Dvopolni automatski prekidač 
-        prekidna moć 6kA 
-        In=20A 
-        Un=110V DC 
-        sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktom 

5 

-        “C” karakteristike 

kom 1 

Dvopolni automatski prekidač 
-        prekidna moć 6kA 
-        In=16A 
-        Un=110V DC 
-        sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktom 

6 

-        “C” karakteristike 

kom 2 

Dvopolni automatski prekidač 
-        prekidna moć 6kA 
-        In=6A 
-        Un=110V DC 
-        sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktom 

7 

-        “C” karakteristike 

kom 8 

Relej za kontrolu isključnog kruga 
8 

-        Un=110V DC 
kom 6 

Pokazivač položaja prekidača dimenzija 25x25mm 
9 

-        Un=110V DC 
kom 1 

Pokazivač položaja rastavljača dimenzija 25x25mm diam 
10 

-        Un=110V DC 
kom 5 

Pomoćni relej sa podnožjem 

-        Un=110V DC 11 

-        sa tri preklopna kontakta 

kom 25 

Pomoćni relej sa podnožjem 

-        Un=60V AC 12 

-        sa tri preklopna kontakta 

kom 4 

13 
Ampermetar za priključak na strujni transformator 
600/1A, skale 90° 

kom 1 

14 Voltmetar za priključak na naponski transformator  kl. 1,5 kom 1 

Taster sa tipkom bele boje 
15 

-        dva radna kontakta 
kom 6 

Taster sa tipkom crvene boje 

-        tri mirna kontakta 16 

-        tri radna kontakta 

kom 1 

Taster sa tipkom zelene boje 
-        tri mirna kontakta 17 
-        tri radna kontakta 

kom 1 

18 Termostat, 0..+60°C,  kom 1 
Preklopka LOK.-DALJ., dvopoložajna, tropolna, panelna 

19 
-        In=10A 

kom 1 

Monofazna utičnica 
-        In=16A 
-        Un=230V  

20 

-        nominalna frekvencija 50Hz 

kom 1 
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Neonka za osvetljenje ormana sa prekidačem na sebi 
-        Pn=6W 21 
-        Un=110-230V AC 

kom 1 

Grejač 
-        Pn=150W 22 
-        Un=230V AC 

kom 1 

Jednopolni automatski prekidač 
-        In=6A 23 
-        Un=240V AC 

kom 1 

24 Strujne redne stezaljke za provodnike do 10mm² kom 16 
25 Redne stezaljke za provodnike do 10mm² kom 20 
26 Redne stezaljke za provodnike do 10mm² kom 251 
27 Sitni montažni materijal pauš.   
28 Montaža, ispitivanje i parametriranje uređaja pauš.   
29 Proizvođačka dokumentacija ormana pauš.   

  2. Orman upravljanja i zaštite R2 - trafo polje E 03   

1 

Slobodnostojeći orman za unutrašnju montažu, 
napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa 
staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa 
mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, 
sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 
850x800x2200mm (širina x dubina x visina). 

kom 1 

Numerička zaštitna i upravljačka jedinica 
transformatorskog polja 110 kV, sa LCD displejem za 
prikaz šeme polja, teksta i prikazom mernih veličina i 
podešenja, operatorskim panelom za komandovanje 
rasklopnim aparatima, sa 12 funkcijskih tastera, sa 24 
LED diode, sa priključkom sa prednje strane za priključak 
na PC (električni RS232), sa sistemskim interfejsom sa 
zadnje strane (IEC 61850-protokol, dvostruki optički), sa 
55 binarnih ulaza i 24 binarnih izlaza, sa indikacijom 
operacija u polju, indikacijom kvarova, listom događaja, 
samonadzorom uređaja, sa mogućnošću promene 
parametara podešenja, merenjem srednjih i min/max 
vrednosti, sa mogućnošću programiranja. 
-        In=1A 
-        Un=100V AC 
-        nazivna frekvencija 50Hz 

2 

-        pomoćni napon 125V DC 

kom 1 

Mikroprocesorski uređaj za automatsku regulaciju 
napona, sa LCD displejem za prikaz teksta i mernih 
veličina i podešenja, sa 9 LED dioda, sa priključkom sa 
prednje strane za priključak na PC, sa sistemskim 
interfejsom sa zadnje strane (IEC 61850-protokol, 
ethernet priključak), sa složenom strujno-naponski 
zavisnom regulacijom za vođenje transformatora u 
pojedinačnom i paralelnom radu, u paralelnom radu 
vođenje transformatora po principu "vodeći-prateći" i 
"minimalne cirkulacione struje", sa strujno zavisnom 
regulacijom na principu LCD i Z kompenzacije, sa 
mogućnošću rada u dva režima: "sa redukcijom napona " 
i "bez redukcije napona", sa spoljnim izborom režima 
rada, sa funkcijom prenaponske i podnaponske blokade 
ARN, sa indikacijom operacija u polju, indikacijom 
kvarova, listom događaja, merenjem srednje i min/max 
vrednosti, samonadzorom uređaja i mogućnošću 
promene parametara podešenja. 
-        In=5A 

3 

-        Un=100V AC 

kom 1 
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-        nazivna frekvencija 50Hz 
-        pomoćni napon 125V DC 
Numerički diferencijalni relej za zaštitu tronamotajnog 
transformatora sa LCD displejem za prikaz teksta i 
prikazom mernih veličina i podešenja, operatorskim 
panelom za komandovanje rasklopnim aparatima, sa 12 
funkcijskih konfigurabilnih tastera, sa 36 konfigurabilnih 
LED dioda, sa priključkom sa prednje strane za priključak 
na PC (električni RS232), sa sistemskim interfejsom sa 
zadnje strane (IEC 61850-protokol, optički), sa 31 
binarnih ulaza i 16 binarnih izlaza, sa indikacijom 
operacija u polju, indikacijom kvarova, listom događaja, 
samonadzorom uređaja, sa mogućnošću promene 
parametara podešenja, sa mogućnošću programiranja, 
sa diferencijalnom zaštitom transformatora, 
prekostrujnom, ograničenom zemljospojnom zaštitom, 
zaštitom od nesimetričnog preopterećenja, prekostrujnom 
zaštitom za uzemljenje kućišnu zaštitu i termičkom 
zaštitom. 
-        In=1A   i   5A  i  5A 
-        Un=100V AC 
-        nazivna frekvencija 50Hz 

4 

-        pomoćni napon 125V DC 

kom 1 

Prekostrujni relej, sa prekostrujnom i zemljospojnom 
zaštitom. 
-        In=1A 
-        Un=100V AC 
-        nazivna frekvencija 50Hz 

5 

-        pomoćni napon 125V DC 

kom 1 

6 Kondenzatorski uređaj. kom 1 
7 Ispitna utičnica za ispitivanje zaštite u pogonu. kom 1 
8 Ispitna utičnica za ispitivanje zaštite u pogonu. kom 1 
9 Ispitna utičnica za ispitivanje zaštite u pogonu. kom 1 

Dvopolni automatski prekidač 
-        prekidna moć 6kA 
-        In=20A 
-        Un=110V DC 
-        sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktom 

10 

-        “C” karakteristike 

kom 1 

Dvopolni automatski prekidač 
-        prekidna moć 6kA 
-        In=16A 
-        Un=110V DC 
-        sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktom 

11 

-        “C” karakteristike 

kom 2 

Dvopolni automatski prekidač 
-        prekidna moć 6kA 
-        In=6A 
-        Un=110V DC 
-        sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktom 

12 

-        “C” karakteristike 

kom 10 

Jednopolni automatski prekidač. 
-        In=6A 13 
-        Un=240V AC 

kom 1 

Relej za kontrolu isključnog kruga. 
14 

-        Un=110V DC 
kom 2 

15 Pokazivač položaja prekidača dimenzija 25x25mm. kom 1 
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-        Un=110V DC 
Pokazivač položaja rastavljača dimenzija 25x25mm diam. 

16 
-        Un=110V DC 

kom 2 

Pomoćni relej sa podnožjem. 
-        Un=110V DC 17 
-        sa tri preklopna kontakta 

kom 30 

Merni pretvarač otpora 0-22x10W. 
-        In=4-20mA 18 
-        Un=110V DC 

kom 1 

19 
Miliampermetar za priključak na kontaktni termometar (4-
20mA), za praćenje temperature ulja transformatora. 

kom 1 

20 
Ampermetar za priključak na strujni transformator 
2x200/1A, skale 90°. 

kom 1 

21 
Voltmetar za priključak na naponski transformator 
110/0,1kV, kl. 1,5. 

kom 1 

22 
Voltmetarska preklopka za merenje 3 fazna i 3 
međufazna napona, panelna. 

kom 1 

Taster sa tipkom bele boje 
23 

-        dva radna kontakta 
kom 2 

Taster sa tipkom crvene boje 
-        tri mirna kontakta 24 
-        tri radna kontakta 

kom 1 

Taster sa tipkom zelene boje 
-        tri mirna kontakta 25 
-        tri radna kontakta 

kom 1 

26 Termostat, 0..+60°C,  kom 1 
Preklopka LOK.-DALJ., dvopoložajna, tropolna, panelna. 

27 
-        In=10A 

kom 1 

Monofazna utičnica. 
-        In=16A 
-        Un=230V  

28 

-        nominalna frekvencija 50Hz 

kom 1 

Neonka za osvetljenje ormana sa prekidačem na sebi. 
-        Pn=6W 29 
-        Un=110-230V AC 

kom 1 

Grejač. 
-        Pn=150W 30 
-        Un=230V AC 

kom 1 

31 Strujne redne stezaljke za provodnike do 10mm². kom 28 
32 Redne stezaljke za provodnike do 10mm². kom 12 

33 
Redne stezaljke za provodnike do 10mm² , sa pomoćnim 
priborom. 

kom 290 

34 Sitni montažni materijal pauš.   
35 Montaža, ispitivanje i parametriranje uređaja pauš.   
36 Proizvođačka dokumentacija ormana pauš.   
 3. Orman stani čnog ra čunara R5   

1 

Slobodnostojeći orman za unutrašnju montažu, 
napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa 
staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa 
mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, 
sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 
800x800x2200mm (širina x dubina x visina). 

kom 1 

Stanični računar 2 

-        sistem: AMD AthlonTM 64 2600 1.6GHz with 2GB 
DDR2 ECC SDRAM; 

kom 1 
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-        interfejsi: 16 RS-232 serijska porta, Dual Fiber 
100BASE-FX; 
-        napajanje: 48/125Vdc or 120Vac; 
-        Primary compact flash: 8GB; 
-        Secondary compact flash: 8GB; 
-        SSD storage: 120GB; 
-        radna temperatura od -45°C do +80°C 
Inženjerska stanica 

-        sistem: AMD AthlonTM 64 2600 1.6GHz wits 2GB 
DDR2 ECC SDRAM; 
-        interfejsi: 2 RS-232 serijska porta, Dual Fiber 
100BASE-FX; 
-        napajanje: 125/250Vdc or 120/240Vac; 
-        Primary compact flash: 8GB; 
-        SSD storage: 60GB; 

3 

-        radna temperatura od -45°C do +80°C 

kom 1 

Centralni switch. 
-        4 x 100FX – Multimode, 1300nm, MTRJ; 
-        4 x 10/100T x RJ45 ; 
-        2 x 10/100/1000T x RJ45; 

4 

-        88-300Vdc ili 85-264V AC; 

kom 1 

Switch za postrojenje 110 kV 
-        12 x 100FX – Multimode, 1300nm, MTRJ; 
-        2 x 10/100T x RJ45 ; 

5 

-        88-300Vdc ili 85-264Vac; 

kom 1 

GPS sat 
-        18-300Vdc ili 85-264Vac; 
-        1 modulisani IRIG-B; 
-        3 demodulisana IRIG-B; 
-        3 programabilna: demodulisani IRIG-B, 1PPS, 
1kPPS; 

6 

-        -40 do +85 °C; 

kom 1 

7 21” LCD monitor  kom 1 
8 APC UPS besprekidno napajanje kom 1 

Dvopolni automatski prekidač 
-        prekidna moć 6kA 
-        In=6A 
-        Un=110V DC 

9 

-        sa 1NO+1NC signalnim kontaktom 

kom 10 

10 Termostat, 0..+60°C,  kom 1 
Monofazna utičnica 
-        In=16A 
-        Un=230V  

11 

-        nominalna frekvencija 50Hz 

kom 1 

Neonka za osvetljenje ormana sa prekidačem na sebi 
-        Pn=6W 12 
-        Un=110-230V AC 

kom 1 

Grejač 
-        Pn=150W 13 
-        Un=230V AC 

kom 1 

14 Sitni montažni materijal pauš.   
15 Montaža, ispitivanje i parametriranje uređaja pauš.   
 4. Dodatna oprema   

Switch, za postrojenje 35 kV 1 
-        12 x 100FX – Multimode, 1300nm, MTRJ; 

kom 1 
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-        2 x 10/100T x RJ45 ; 
-        88-300Vdc ili 85-264Vac; 
Switch, za postrojenje 10 kV 
-        12 x 100FX – Multimode, 1300nm, MTRJ; 
-        2 x 10/100T x RJ45 ; 

2 

-        88-300Vdc ili 85-264Vac; 

kom 1 

3 Printer  kom 1 
4 Softver pauš.   

5 
Optički kablovi sa završecima za povezivanje svih 
mikroprocesorskih uređaja preko switcheva sa centralnim 
switchem i staničnim računarom.  

pauš.   

6 Nameštaj za komandnu prostoriju pauš.   
7 Proizvođačka dokumentacija ormana staničnog računara pauš.   
 5.Orman sa opremom za obra čunsko merenje R6   

1 

Slobodnostojeći orman za unutrašnju montažu, 
napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa 
staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa 
mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, 
sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 
600x600x2200mm (širina x dubina x visina),  

kom 1 

Merna priključna kutija MPK: 
-          24 redne stezaljke 2 
-          za priključak provodnika do 16mm² 

kom 1 

Višefunkcijsko trofazno brojilo u FULL verziji 
-          za priključak na strujni transformator 2x300/1/1/1/1 
A 
-          za priključak na naponski transformator 
110/√3:0.1/√3:0.1/√3 kV 
-          kl. 0.2 
-          sa DLMS/COSEM protokolom 
-          sa komunikacionim portom RS232 i RS485 

3 

-          za nadgradnju 

kom 1 

4 Modem kom 1 
Pomoćni rele 
-          110V , 50 Hz 
-          sa tri preklopna kontakta 

5 

-          komplet sa podnožjem 

kom 1 

Pomoćni rele 
-          110V DC 
-          sa tri preklopna kontakta 

6 

-          komplet sa podnožjem 

kom 1 

7 

Osiguračko podnožje za nadgradnju, nominalne struje 
25A, nominalnog napona 500V, komplet sa kalibarskim 
prstenom, kapom navoja E27 i sa topljivim umetkom 
karakteristike gF za 6A, tip UZ25/6A. 

kom 2 

8 

Osiguračko podnožje za nadgradnju, nominalne struje 
25A, nominalnog napona 110V DC, komplet sa 
kalibarskim prstenom, kapom navoja E27 , brzi za 2A sa 
mogućnošću dvopolnog prekidanja. 

kom 2 

Monofazna utičnica. 
-        In=16A 
-        Un=230V  

9 

-        nominalna frekvencija 50Hz 

kom 1 

Neonka za osvetljenje ormana sa prekidačem na sebi. 
-        Pn=6W 10 
-        Un=110-230V AC 

kom 1 
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Grejač. 
-        Pn=150W 11 
-        Un=230V AC 

kom 1 

12 Sitni montažni materijal pauš.   
13 Proizvođačka dokumentacija ormana merenja pauš.   
 6. Orman u dalekovodnom polju ZE01   

1 
Razvodni limeni orman, dimenzija 1700x800x300mm za 
spoljnu montažu, bravarski, električarski i farbarski 
kompletno urađen, radioničke izrade. 

kom 1 

Kontakter za uključenje prekidača  
-          110V DC 2 
-          komplet sa podnožjem 

kom 1 

3 Termostat kom 1 
4 Grejač za 220V AC, 100W kom 2 

5 
Monofazna „šuko” utikačka kutija za nadgradnju za 
vlažne prostorije u metalnom kućištu, naznačenog 
napona 220V, 50Hz, naznačene struje 16A 

kom 1 

6 
Trofazna „šuko” utikačka kutija za nadgradnju za vlažne 
prostorije u metalnom kućištu, naznačenog napona 
3x380/220V, 50Hz, naznačene struje 10A. 

kom 1 

7 

Prekidač za uključenje i isključenje električnih krugova 
osvetljenja, jednopolni za vlažne prostorije za 
nadgradnju, naznačenog napona 220V, 50Hz, 
naznačene struje 10A. 

kom 1 

8 
Sijalična armatura sa zaštitnom mrežom u metalnom 
kućištu za grlo E27 sa prozirnim staklom, komplet sa 
sijalicom 40W, 230V. 

kom 1 

Tropolni zaštitni automatski prekidač . 
-            za naznačeni napon 220V AC 
-            naznačene struje 10A 
-            C karakteristike 

9 

-            sa jednim mirnim signalnim kontaktom  

kom 5 

Dvopolni zaštitni automatski prekidač . 
-            prekidna moć 10 kA 
-            za naznačeni napon 110V DC 
-            naznačene struje 10A 
-            C karakteristike 

10 

-            sa jednim mirnim signalnim kontaktom  

kom 4 

Dvopolni zaštitni automatski prekidač. 
-            prekidna moć 10 kA 
-            za naznačeni napon 110V DC 
-            naznačene struje 16A 
-            C karakteristike 

11 

-            sa jednim mirnim signalnim kontaktom  

kom 3 

12 Strujne redne stezaljke za provodnike do 10mm². kom 20 
13 Redne stezaljke za provodnike do 6mm². kom 210 
 7. Orman u trafo polju ZE02   

1 
Razvodni limeni orman, dimenzija 1700x800x300mm za 
spoljnu montažu, bravarski, električarski i farbarski 
kompletno urađen, radioničke izrade. 

kom 1 

2 Termostat kom 1 
3 Grejač za 220V AC, 100W kom 2 

4 
Monofazna „šuko” utikačka kutija za nadgradnju za 
vlažne prostorije u metalnom kućištu, naznačenog 
napona 220V, 50Hz, naznačene struje 16A 

kom 1 
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5 
Trofazna „šuko” utikačka kutija za nadgradnju za vlažne 
prostorije u metalnom kućištu, naznačenog napona 
3x380/220V, 50Hz, naznačene struje 10A. 

kom 1 

6 

Prekidač za uključenje i isključenje električnih krugova 
osvetljenja, jednopolni za vlažne prostorije za 
nadgradnju, naznačenog napona 220V, 50Hz, 
naznačene struje 10A. 

kom 1 

7 
Sijalična armatura sa zaštitnom mrežom u metalnom 
kućištu za grlo E27 sa prozirnim staklom, komplet sa 
sijalicom 40W, 230V. 

kom 1 

Tropolni zaštitni automatski prekidač. 
-            za naznačeni napon 220V AC 
-            naznačene struje 10A 
-            C karakteristike 

8 

-            sa jednim mirnim signalnim kontaktom  

kom 3 

Dvopolni zaštitni automatski prekidač . 
-            prekidna moć 10 kA 
-            za naznačeni napon 110V DC 
-            naznačene struje 20A 
-            C karakteristike 

9 

-            sa jednim mirnim signalnim kontaktom  

kom 1 

Dvopolni zaštitni automatski prekidač. 
-            prekidna moć 10 kA 
-            za naznačeni napon 110V DC 
-            naznačene struje 10A 
-            C karakteristike 

10 

-            sa jednim mirnim signalnim kontaktom  

kom 1 

11 Strujne redne stezaljke za provodnike do 10mm². kom 24 
12 Redne stezaljke za provodnike do 6mm². kom 150 
 8. Orman naponskog transformatora u sabirnicama ZT5 1  

1 

Razvodni orman za smeštaj elemenata za zaštitu 
naponskih kola, postavljen na srednjem nosaču 
naponskih transformatora, za spoljnju montažu dimenzija 
400x600x300mm. 

kom 1 

Tropolni zaštitni automatski prekidač. 
-            za naznačeni napon 220V AC 
-            naznačene struje 6A 
-            B karakteristike 

2 

-            sa jednim preklopnim signalnim kontaktom  

kom 3 

Jednopolni zaštitni automatski prekidač. 
-            za naznačeni napon 220V AC 
-            naznačene struje 6A 
-            B karakteristike 

3 

-            sa jednim preklopnim signalnim kontaktom  

kom 1 

4 Termostat kom 1 
5 Grejač za 220V AC, 50W kom 1 

6 
Monofazna „šuko” utikačka kutija za nadgradnju za 
vlažne prostorije u metalnom kućištu, naznačenog 
napona 220V, 50Hz, naznačene struje 16A 

kom 1 

7 
Prekidač za uključenje i isključenje električnih krugova 
rasvete, jednopolni za vlažne prostorije za nadgradnju, 
naznačenog napona 220V, 50Hz, naznačene struje 10A. 

kom 1 

8 
Sijalična armatura sa zaštitnom mrežom u metalnom 
kućištu za grlo E27 sa prozirnim staklom, komplet sa 
sijalicom 40W, 230V. 

kom 1 

9 Redne stezaljke za provodnike do 10mm². kom 30 
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10 Redne stezaljke za provodnike do 10mm². kom 20 
11 Proizvođačka dokumentacija ormana pauš.   
 9. Orman naponskih transformatora ZT5 u DV polju E0 1  

1 

Razvodni orman za smeštaj elemenata za zaštitu 
naponskih kola, postavljen na srednjem nosaču 
naponskih transformatora, za spoljnju montažu dimenzija 
400x600x300mm. 

kom 1 

Tropolni zaštitni automatski prekidač za zaštitu naponskih 
kola distantne i rezervne zaštite. 
-            za naznačeni napon 220V AC 
-            naznačene struje 1,6A 

2 

-            sa dva preklopna signalna kontakta 

kom 2 

Tropolni zaštitni automatski prekidač. 
-            za naznačeni napon 220V AC 
-            naznačene struje 6A 
-            B karakteristike 

3 

-            sa jednim mirnim signalnim kontaktom  

kom 1 

4 Termostat kom 1 
5 Grejač za 220V AC, 50W kom 1 

6 

Prekidač za uključenje i isključenje električnih krugova 
osvetljenja, jednopolni za vlažne prostorije za 
nadgradnju, naznačenog napona 220V, 50Hz, 
naznačene struje 10A. 

kom 1 

7 
Sijalična armatura sa zaštitnom mrežom u metalnom 
kućištu za grlo E27 sa prozirnim staklom, komplet sa 
sijalicom 40W, 230V. 

kom 1 

8 
Monofazna „šuko” utikačka kutija za nadgradnju za 
vlažne prostorije u metalnom kućištu, naznačenog 
napona 220V, 50Hz, naznačene struje 16A 

kom 1 

9 Redne stezaljke za provodnike do 10mm². kom 16 
10 Redne stezaljke za provodnike do 6mm². kom 10 
11 Proizvođačka dokumentacija ormana pauš.   
 10. Kablovi   

Komandno signalni kabl sa izolacijom i spoljnim plaštom 
od PVC mase, sa mehaničkom zaštitom od Fe trake, 
nominalnog napona 1 kV, tip PP41 sa sledećim 
presekom i brojem žila:     
PP41 2x10 mm² m 100 
PP41 2x6 mm² m 30 
PP41 4x2.5 mm² m 500 

1 

PP41 4x4 mm² m 300 
Komandno signalni kabl sa izolacijom i spoljnim plaštom 
od PVC mase, sa strujno opteretivom oblogom, 
nominalnog napona 1 kV, tip PP40 sa sledećim 
presekom i brojem žila: 

    

PP40 4x2.5 mm² m 1840 
PP40 8x2.5 mm² m 1040 
PP40 16x2.5 mm² m 460 
PP40 21x2.5 mm² m 1100 
PP40 2x6 mm² m 100 
PP40 2x4 mm² m 300 
PP40 4x4 mm² m 1050 

2 

PP40 2x10 mm² m 50 

Komandno signalni kabl sa izolacijom i spoljnim plaštom 
od PVC mase, nominalnog napona 1 kV, tip PP00 sa 
sledećim presekom i brojem žila: 

    
3 

PP00 2x6 mm² m 50 
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Komandno signalni kabl sa izolacijom i spoljnim plaštom 
od PVC mase, nominalnog napona 1 kV, tip PP00 sa 
sledećim presekom i brojem žila: 

    
4 

PP00-Y 3x2,5 mm² m 40 
Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase, 
mnogožični, tip P/M  sa sledećim presekom: 

    

P/M   6 mm² m 500 
5 

P/M   2,5 mm² m 1000 
 11. Transport   

1 
Transport opreme od magacina isporučioca do gradilišta 
sa transportnim osiguranjem.  

pauš.   

 12. Montaža   
1 Montaža gore navedene opreme. pauš.   
 13. Zemljani radovi   

1 

Iskop zemlje za izradu rova dubine 0.8m, širine na dnu 
rova 0.4m, širine na vrhu rova 0.5m za polaganje 
komandno-signalnih kablova u postrojenju 110 kV i 
zatrpavanje sa parcijalnim nabijanjem na svakih 15cm 
dubine, po polaganju kablova. 

m³ 60 

        
XIV VIDEO NADZOR - NABAVKA I MONTAŽA     

        

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina 

1 Server za video management i upravljanje kamerama sa 
4 TB (2x2TB, RAID 1) skladišnog prostora i 
preinstaliranim software-om za upravljanje snimanjem i  
prelicenciranim za do 16 kamera, baziran na Windows 
Storage Server 2008 R2 64-bitnoj platformi, podška za 
dinamičko transkodiranje stream-ova u slučaju 
ograničenog kapaciteta linka, mogućnost korišćenja kao 
iSCSI storage-a u sklopu centralizovanog sistema video 
nadzora 

kom 1 

2 Radna stanica za video nadzor: 
1 x HP Z230 SFF 240 W, 92% efficient chassis,Quantity 
Components; 
1 x 500 GB 7200 RPM SATA 6G, 1st HDD; 
1 x HP USB standard keyboard; 
1 x HP USB optical scroll mouse; 
1 x HP 16X DVD± RW SuperMulti SATA; 
1 x Intel Core i7-4770 3.4 GHz (up to 3.9 GHz) 8 MB,84 
W Intel HD 
graphics 4600 4C HT CPU; 
1 x 8 GB (2 x 4 GB) DDR3-1600 nECC unbuffered RAM; 
1 x NVIDIA Quadro K600 1 GB DL-DVI(I)+DP, HP 
DisplayPort to 
Dual Link DVI adapter, HP DisplayPort to DVI-D adapter; 
1 x HP serial port adapter kit. 

kom 1 

3 Monitor za video nadzor  27", 1080p, VGA, HDMI ulaz, 
mogućnost montaže na zid (VESA standard), 178°x178° 
ugao gledanja 

kom 2 
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4 Fiksna IP HD 720p kamera, Day/Night sa mehaničkim 
prebacivanjem IC filtra, sensor 1/3‘’ CMOS, progressive 
scan, dinamički opseg min. 84dB sa inteligentnim 
potiskivanjem šuma i inteligentnom kompenzacijom 
pozadinskog osvetljenja za maksimalan kvalitet slike pri 
kompleksnim svetlosnim uslovima. Osetljivost pri 
min.uslovima osvetljenja 0,0057 lux u noćnom režimu, 
0.017 lux u kolor režimu. Varifokalno sočivo žižne daljine 
f=1,8–3mm sa autoirisom i IC korekcijom. Motorizovani 
back-focus, H.264 kompresija, 720p pri 60fps 
maksimalno, simultani četvorostruki streaming (3 x H.264 
i 1 x MJPEG), iSCSI snimanje, podrška za lokalno 
snimanje na MicroSD memorijsku karticu. Mrežni 
interfejs: STP, 10/100 BaseT, auto-sensing, half/full 
duplex, RJ45. Minimum dva alarmna ulaza, minimum 
jedan relejni izlaz, audio U/I, 12VDC/24VAC/PoE (IEEE 
802.3at), integrisana detekcija pokreta u slici i sa 
ugrađenom inteligentnom video analitikom radi 
smanjivanja broja lažnih alarma (moguće video analitike: 
prelazak preko ucrtane linije na slici, Loitering, 
detektovanje bilo kog objekta, ostavljeni i pomereni 
objekat, promena scene, praćenje trajektorije vozila u 
krugu fabrike,...), radni temperaturni opseg kamere od -
50°C do +50°C, u antivandal IK10 ku ćištu stepena zaštite 
od prodora vode i prašine min. IP67 i NEMA 4X zaštitom 
od korozije, u robusnom livenom aluminijumskom kućištu, 
sa polikarbonatnim prozorom za objektiv  (za zgradu) 

kom 2 

5 Fiksna IP HD 720p kamera, Day/Night sa mehaničkim 
prebacivanjem IC filtra, sensor 1/3‘’ CMOS, progressive 
scan, dinamički opseg min. 84dB sa inteligentnim 
potiskivanjem šuma i inteligentnom kompenzacijom 
pozadinskog osvetljenja za maksimalan kvalitet slike pri 
kompleksnim svetlosnim uslovima. Osetljivost pri 
min.uslovima osvetljenja 0,0057 lux u noćnom režimu, 
0.017 lux u kolor režimu. Varifokalno sočivo žižne daljine 
f=3.8–13mm sa autoirisom i IC korekcijom. Motorizovani 
back-focus, H.264 kompresija, 720p pri 60fps 
maksimalno, simultani četvorostruki streaming (3 x H.264 
i 1 x MJPEG), iSCSI snimanje, podrška za lokalno 
snimanje na MicroSD memorijsku karticu. Mrežni 
interfejs: STP, 10/100 BaseT, auto-sensing, half/full 
duplex, RJ45. Minimum dva alarmna ulaza, minimum 
jedan relejni izlaz, audio U/I, 12VDC/24VAC/PoE (IEEE 
802.3at), integrisana detekcija pokreta u slici i sa 
ugrađenom inteligentnom video analitikom radi 
smanjivanja broja lažnih alarma (moguće video analitike: 
prelazak preko ucrtane linije na slici, Loitering, 
detektovanje bilo kog objekta, ostavljeni i pomereni 
objekat, promena scene, praćenje trajektorije vozila u 
krugu fabrike,...), radni temperaturni opseg kamere od -
40°C do +50°C, u spoljnom ku ćištu stepena zaštite od 
prodora vode i prašine min. IP66 i NEMA 4X zaštitom od 
korozije, sa ugrađenim ventilatorom i grejačem prednjeg 
stakla kućišta, sa nosačem za stubnu montažu  (1 za 
zgradu, 9 za postrojenje) 

kom 10 
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6 100TX na 100FX(SC) SM media konvertor: 
• Konektivnost: 1x 100BaseTX  TJ-45 port, 1x100Base 
FX - singmodni Dual SC port, Rx i Tx talasna dužina: 
1310nm, Maksimalno rastojanje: 15km, Auto MDI/MDI-X, 
Auto-negotiation, Half ili Full duplex režim rada, Ukoliko 
konvertor detektuje gubitak konekcije na jednom portu 
automatski gasi drugi port kao indikaciju da je konekcija u 
prekidu, Radna temperatura od 0°C do 40°C, LED 
lampice za status portova i napajanja, Stand alone opcija, 
opcija smeštanja u eksternu šasiju ili mogućnost kačenja 
na  DIN šinu, Opcija napajanja preko eksternog adaptera 
ili preko šasije, Usklađenost sa RoHS direktivom 
• Podrška i servisi: Ugovor za servisnu podršku od godinu 
dana koji omogućava viši nivo podrške od standardne 
garancije uključujući tehničku podršku i neograničeni 
update i upgrade softvera, Online i telefonska tehnička 
podrška od petka do ponedeljka, u toku 8 radnih sati, 
(Pristup podršci putem  e-mail-a, telefona ili website-a), 
Next Business Day replacement servis – napredna 
zamena uređaja narednog radnog dana od dana prijave 
kvara na uređaju 
• Sva aktivna mrežna oprema (svičevi i media konvertori) 
mora biti istog proizvođača 

kom 18 

7 Nosač za montažu media konvertora iz stavke 2 na DIN 
šinu: 
• Za smeštanje uređaja na 35mm DIN šinu, Locking 
mehanizam, Two way opcija montaže  
• Nosač je istog proizvođača i u potpunosti kompatibilan 
sa media konvertorima iz stavke 2 

kom 9 

8 Modularna šasija za smeštanje nezavisnih media 
konvertora: 
• Modularna šasija sa minimum 12 slotova za smeštanje 
konvertora, Rack mount šasija – oprema za smeštanje u 
rek uključena uz uređaj, Hot swappable AC napajanje 
100/220V, 80W, Napajanje konvertora preko šasije, LED 
indikacija o statusu napajanja, Radna temperatura od 
0°C do 40°C 
• Šasija treba da bude istog proizvođača i u potpunosti 
kompatibilna sa ponuđenim media konvertorima  

kom 1 
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9 Switch Gigabitni 24-portni, stekabilni Basic Layer 3 switch 
• Podrška zaEthernet Ring protokol, Steking 
funkcionalnost, Podrška za NAC, Virtual Router 
Redundancy Protocol (VRRP), Integrisano dvostruko 
napajanje 
• Brzina prosleđivanja paketa: min 90 Mpps, Switching 
Fabric: min 120 Gbps, Min 512 MB RAM, min 64 MB 
Flash memorije, Min 16k MAC adresa" 
• Min 24 porta 10/100/1000T (RJ-45),Min 4  1Gb/s porta  
• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w 
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1s 
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), EEE 802.3ad 
Static and dynamic link aggregation, Podrška za 10Gb/s 
(SFP+), Podrška za MIB, Podrška za TFTP, 
Autentifikacija : IEEE 802.1x, MAC-based and  web-
based authentication, Port Mirroring, BPDU Protection, 
IEEE 802.1Q VLANs, Generic VLAN Registration 
Protocol (GVRP), Podrška za Private VLAN koji pružaju 
sigurnost i izolaciju portova više korisnika koji koriste isti 
VLAN, Napredni QoS, IEEE 802.1p prioritizacija, Statičko 
rutiranje, Access Control Lists (ACL),Equal Cost Multi 
Path (ECMP) routing 
• Policy-based routing, IGMP Snooping, Multicast 
Listener Discovery (MLD) Snooping (MLDv1 and v2), 
Protocol Independent Multicast (PIM) for IPv6, Dynamic 
Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP Snooping 
• Console / CLI / Telnet / SNMP / GUI Managed, SNMP 
v1/v2c /v3, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol 
(LLDP), SSHv2,RADIUS 
• Garancija: Puna garancija na hardver od 5 godina 
• Podrška i servisi: Ugovor za servisnu podršku od godinu 
dana koji omogućava viši nivo podrške od standardne 
garancije uključujući tehničku podršku i neograničeni 
update i upgrade softvera, Online i telefonska tehnička 
podrška od petka do ponedeljka, u toku 8 radnih sati, 
(Pristup podršci putem  e-mail-a, telefona ili website-a) 
• Sva aktivna mrežna oprema (svičevi i media konvertori) 
mora biti istog proizvođača 

kom 1 

10 Optički razdelnik za „on frame splice“ (ODF) visine 4U za 
montažu u 19“ rack ormar, sa blokom za terminaciju sa 4 
vertikalna modula za po 12 terminacija, potpuno 
opremljen sa pigtail-ovima tipa Europa2000/APC i sa 
blokom za splajsovanje sa kasetama kapaciteta 12 
splajsova (potrebno je ukupno završiti 48 vlakana). ODF 
segment je tipa Subrack, pristupom splice kasetama sa 
prednje strane izvlačenjem iz šasije, radi komfronijeg 
servisa. Potpuno ekipiran sa Europa2000/APC pigtail-
ovima i adapterima, i cevčicama za splajsovaje, sa 
ranžerima za vođenje patchcord-ova, kao i kutijom za 
smeštanje rezerve kablova. 

kom 1 

11 Metalni stub za montažu kamera visine 5m, fi 110 mm, sa 
betonskim temeljom  kom 3 

12 ZOK za završetak 12 konekcija za montažu na DIN šinu. 
Ekipirati za 2 terminacije pigtejlovima i adapterima 
Europa2000/APC. 

kom 9 

13 Splice box, približnih dimenzija 60x60x30cm (VxŠxD) sa 
mestom za motanje rezerve kabla za smeštaj u OVN 
ormane u postrojenju, sa mogućnošću ulaska min. 2 
kabla i izlaska min. 2 kabla iz njega, sa osiguračima, 
strujnim razdelnikom, napajanjem za kamere, DIN 
šinama, grejačem, meračem temperature i uvodnicama 
za kablove sa donje strane (za montažu u neposrednoj 
blizini kamera na stubovima). 

kom 9 
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14 Patch cord (optički), dužine cca.2m, sa odgovarajućim 
konektorima (E2000/APC na jednoj strani, odnosno 
SC/PC na drugoj strani) 

kom 18 

15 Patch cord-ovi (bakarni), SFTP cat.6, dužine cca.2m i 
cca.1m, sa odgovarajućim konektorima RJ45 za 
prespajanje media konvertora sa kamerama odnosno 
media konvertoa sa switch-em u ormanu u TK sali, i 
odgovarajući moduli za završetak kabla punog preseka 
(RJ45 cat.6)  

kom 25 

16 Rack orman, 19", samostojeći, sa ventilatorom, dimenzija 
200x80x80cm (VxŠxD) za montažu opreme za video 
nadzor, sa pripadajućim patch panel-om za završetak 
bakarnih kablova, dovoljnim brojem nosača kablova, 
policom za smeštanje opreme i ranžirnim prstenovima. 
Mogućnost pristupa sa prednje i zadnje strane rack 
ormana. 

kom 1 

17 Singlmodni optički kabl - nemetalni optički kabl za 
podzemno polaganje sa PE omotačem sa 12 SM FO po 
G.652 ITU-T, sa plastičnim cevčicama za slobodnu 
zaštitu vlakna koje su punjene masom za blokadu vode, 
sa zaštitom od glodara izrađenom od staklenih vlakana. 
Kabl treba da je napunjen nepropusnom masom za 
blokadu vode.  

m 800 

18 Bakarni kabl za napajanje tipa PP41 4x2,5 mm² m 800 
19 Bakarni kabl tipa SFTP 4x2x0.5mm², cat.6  za vezu 

između kamera na fasadi zgrade i switch-a  i za vezu 
switcha i klijent računara i switch-a i server-a  

m 250 

20 Zaštitna PE cev Ø40mm za zaštitu optičkih kablova koji 
se postavljaju u postrojenju u kabl.kanalizaciji i u rovu u 
zemlji 

m 650 

21 Zaštitna gibljiva PVC cev Ø19-23mm za zaštitu optičkih 
kablova i SFTP kablova koji se postavljaju u zgradi m 250 

22 Iskop rova u zemlji do III kategorije dubine 0,8m, širine 
0,4m sa isporukom opomenske PTT trake i PVC štitinika, 
sa izravnavanjem dna rova pre montaže PE cevi Ø40 
mm i ostalih napojnih kablova u njemu. Podrazumeva se 
zatrpavanje rova i vraćanje zemljišta u prvobitno stanje 
nakon polaganja cevi i kablova, sa potrebnim probojem 
zida kabl.kanalizacije odnosno kabl.šahta za ulaz kabla iz 
kanalizacije u rov  

m 120 

23 Ostali montažni materijal: obujmice za kablove, Cu 
privodnik 1x16 mm² sa papučicama za uzemljenje, 
automati jednopolni 6A (za montažu u OVN ormane i u 
ormane kod kamera), stezaljke, šipke za motažu kamera 
na zgradi dužine cca.2m, 3 servisne utičnice za ormane 
kod kamera za montažu na DIN šinu  i dr. 

pauš. 1 

24 Transport opreme i materijala, zatim finalna montaža TK 
uređaja što obuhvata: konfigurisanje, ispitivanje i 
puštanje u ispravan rad, pravljenje dokumentacije 
izvedenog objekta i sl.  obračunava se kao 15% od 
vrednosti opreme i materijala. 

pauš. 1 
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XV KONTROLA PRISTUPA - NABAVKA I MONTAŽA     

        

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina 

1 Inteligentni modularni kontroler pristupa za kontrolu do 4 
čitača kartica. Kontroler poseduje podršku za proširenje 
dodatnim modulom za kontrolu do 8 čitača kartica, 
podršku za dodatne module za proširenja do 16 alarmnih 
ulaza i 16 relejnih izlaza, Wiegand interfejs za 
komunikaciju sa čitačima kontrole pristupa, napajanje 
čitača sa kontrolera, lokalna buffer memorija compact 
flash min. 2 GB, Nezavisno procesiranje pristupa, 
autorizacija, kontrola otvaranja/zatvaranja i registracija 
prolaska i u offline režimu rada; LCD displej za 
prikazivanje informacija, RS485 i Ethernet 10/100 BaseT 
konekcija sa serverom, 8 relejnih izlaza, 8 alarmnih 
ulaza, u kompletu sa kućištem sa 2 DIN šine koje 
odgovara L direktivama, napajanjem od 60W sa zaštitom 
od prenapona i integrisanim uređajem za punjenje 
baterija sa LED statusnim indikatorima i temperaturnim 
senzorom i baterijom 12V/7Ah.  (nazidna montaža) 

kom 1 

2 Beskontaktni čitač kontrole pristupa koji čita iClass, 
Mifare i Mifare Desfire EV1 kartice, rad na frekvenciji od 
13,56 Mhz, daljina očitavanja od 5-8,6 cm, podržava 32-
bitni formatu skladu sa ISO standardom 14443A, 
višebojna statusna LED dioda, zujalica; povezuje se na 
kontroler putem Wiegand interfejsa, IP 55 kategorija 
zaštite, radna temperatura -35°C do + 65°C, crne bo je, 
za montažu na zid 

kom 4 

3 Digitalna beskontaktna kartica 13,56Mhz, veličine 
standardne kreditne kartice sa iClass čipom i 32-bitnim 
kodiranjem, 2KB prostor za podatke, pakovanje od 50 
kom 

kom 1 

4 Softverski paket za kontrolu pristupa koji omogućava 
nadgradnju za vizuelni nadzor sistema kontrole pristupa. 
Uključeni modeli ulaza/vrata omogućevaju laku i brzu 
konfiguraciju prema tipu vrata, vremenske šeme za 
kontrolu pristupa baziranu na vremenu pristupanja sa 
automatskom aktivacijom/deaktivacijom podešavanja, 
privremena aktivacija/blokiranje kartica (ručnom izmenom 
ili vremenski kontrolisano), sistem proširiv do 128 čitača 
ukupno; anti-passback funkcionalnost; personalizacija 
kartica, dodeljivanje do 3 kartice po korisniku, kreiranje 
logičkih grupa (sobe, grupe soba, spratovi, parking,...) 
kojima se mogu dodeliti tačke kontrole pristupa, potpuno 
arhiviranje baze podataka i konfiguracije, eksportovanje 
baze podataka u XLS ili CSV formatu. 

kom 1 

5 Elektromagnetni prihvatnik, 12VDC, Fail Secure  (glavni 
ulaz u TS i glavni ulaz u zgradu) kom 2 

6 Trostepena mehanička brava, komplet kugla-kvaka 
(glavni ulaz u TS i glavni ulaz u zgradu) kom 2 

7 Magnetni kontakt, plastični kom 11 
8 Magnetni kontakt, metalni kom 1 
9 Alarmna centrala, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 

sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija 
kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunava 
EN 50131 Security Grade 3 standard u kompletu sa LCD 
šifratorom, metalnom kutijom, transformatorom, 
napajanjem i akumulatorom 12V/7Ah (nazidna montaža) 

kom 1 
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10 Proširenje za 4 zone u kompletu sa metalnom kutijom, 
transformatorom, napajanjem i akumulatorom 12V 7Ah  
(za potrebe alarmne centrale) 

kom 1 

11 Samonapajajuća spoljna alarmna sirena sa bljeskalicom, 
u kompletu sa akumulatorom  kom 1 

12 GPRS/GSM komunikator, ispunjava EN 50131 Security 
Grade 3 
standard; Slanje izvještaja na IPR512GPRS/IP 
monitoring stanicu, slanje SMS-ova, 
aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS 
(samo u GSM 
modu rada),   

kom 1 

13 Kabl LiYCY 6x0.22 mm² m 300 
14 Bakarni kabl tipa SFTP 4x2x0.5mm², cat.6  za vezu 

između kontrolera pristupa i čitača i kontrolera i switch-a m 550 

15 Zaštitna PE cev Ø40mm za zaštitu  kablova koji se 
postavljaju u postrojenju u kabl.kanalizaciji i u rovu u 
zemlji 

m 20 

16 Ostali montažni materijal: obujmice za kablove, Cu 
privodnik 1x16 mm² sa papučicama za uzemljenje, 
automati jednopolni 6A (za montažu u OVN ormane i u 
ormane kod kamera), stezaljke, šipke za motažu kamera 
na zgradi dužine cca.2m, 3 servisne utičnice za ormane 
kod kamera za montažu na DIN šinu  i dr. 

pauš. 1 

17 Transport opreme i materijala, zatim finalna montaža TK 
uređaja što obuhvata: konfigurisanje, ispitivanje i 
puštanje u ispravan rad, pravljenje dokumentacije 
izvedenog objekta i sl.  obračunava se kao 15% od 
vrednosti opreme i materijala. 

pauš. 1 

        
XVI PROTIVPOŽARNI UREĐAJI     

        

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina 

1. 
Oprema i materijal protivpožarnih ure đaja za RP 
110kV i transformaciju 110/35kV     

1.1. 
Protivpožarni aparat za gašenje početnih požara punjen 
prahom S, prevozni, sa sadržajem od 50 kg, (SRPS 
Z.C2.135) slično "Vatrosprem" Beograd kom. 2 

1.2. 
Nadstrešnica radioničke izrade od kutijastog profila i 
salonita, za zaštitu protivpožarnih aparata S-50 od 
atmosferskih padavina i toplote kom. 2 

1.3. 
Tablice sa uputstvom za održavanje aparata i postupak 
za slučaj nastanka požara kom. 2 

1.4. 
Sanduk sa peskom, 1m3 sitnog suvog peska. Sanduk je 
od poliuretana kom. 2 

1.5. 
Kovana lopata (kom 2) i pijuk (kom 1) sa čeličnim 
nosačem zajedno, radioničke izrade, postavljeni u 
neposrednoj blizini sanduka sa peskom komplet kom. 2 

        

2 
Oprema i materijal protivpožarnih ure đaja u 
komandno - pogonskoj zgradi     

2.1. 
Protivpožarni aparat za gašenje početnih požara punjen 
gasom CO2, sadržine 5kg (SRPS Z.C2.040), tip CO2 
slično "Vatrosprem" Beograd kom. 4 
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2.2. 
Protivpožarni aparat za gašenje početnih požara punjen 
gasom CO2, sadržine 10kg (SRPS Z.C2.040), tip CO2, 
slično "Vatrosprem" Beograd kom. 1 

2.3. 
Protivpožarni aparat za gašenje početnih požara suvim 
prahom, sadržine 9kg (SRPS Z.C2.035), tip S, slično 
"Vatrosprem" Beograd kom. 3 

2.4 
Tablice sa uputstvom za održavanje aparata i postupak 
za slučaj nastanka požara kom. 3 

        
XVII Nosači aparata u postrojenju 110kV   
      

R.B. Naziv Jed. 
mere 

1. Betonski radovi II faza   
1.1. Sva betoniranja vršiti prema detaljnim planovim iz projekta. 

Zalivanje rupa u II fazi betnom MB30, istog kvaliteta kao i za I 
fazu, vrši se nakon postavljanja, centriranja i kompletne provere 
ankerovanja čelične konstrukcije. Rad na pripremi, ugrađivanju i 
negovanju gotovog betona vršiti u skladu sa važećim propisima, 
stručno sa kvalifikovanom radnom snagom. Cement mora da 
ispunjava sve propisane hemijske i fizičke uslove. Voda čista bez 
organskih primesa. 

  

  Temelji nosača sabirničkog rastavljača sa NZU tipa VRVZ-11F 
"Energoinvest". 

m³ 

  Temelji nosača prekidača tipa SFEL-11 TK "Energoinvest" m³ 
  Temelji nosača prekidača tipa SFEL-11 JK "Energoinvest" m³ 
  Temelji nosača strujnog transformatora tipa IST 123-2 

"Energoinvest m³ 

  Temelji nosača naponskog transformatora tipa UH 11-15 i KNT 
123 "Energoinvest" 

m³ 

  Betonski radovi - ukupno m³ 
      
2. Ostali radovi   
2.1. Nabavka i ugradnja RONT-ova na srednjem nosaču naponskog 

transformatora u polju E01 i spojnom polju.                                                                 
Obračunava se po komadu, a u cenu ulazi kompletan rad i 
materijal. 

kom 

2.2. Geodetsko razmeravanje i obeležavanje objekta pre iskopa sa 
utvrđivanjem svih visnskih kota sa markiranjem reperne tačke.                                                                   
Obračunava se paušalno 

pauš. 

      
3. Čelična konstrukcija nosača aparata   
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  Čeličnu konstrukciju nosača aparata, raditi prema detaljnim 
planovima iz projekta. Veze zavrtnjevima treba da su čvrste i 
obezbeđene od odvrtanja uništenjem navoja kirnovanje ili 
elastičnom podloškom.                       Spojeve i varove idelano 
izraditi, očistiti i obrusiti. Varovi kavliteta C propisanih osobina i 
određenih dimenzija.                        Pre betoniranja obratiti pažnju 
pri postavljanju i centriranju pojedinih delova, da su na previđenim 
horizontalnim odstojanjima.                                     Po izradi nove 
konstrukcije u radionici izvršiti zaštitu iste.                                                        
Zaštita od korozije čelične konstrukcije izvršiti u skladu sa SRPS 
ISO 12944 (1'8). Neophodno je izvršiti adekvatnu pripremu 
površine nove čelične konstrukcije u skladu sa ISO 8501'0. U 
slučaju da su površine zagađene nečistoćama nastalim tokom 
izrade, potrebno je ukloniti iste mehaničkim čišćenjem - 
hrapavljenjem, a zamašćene površine odmastiti irganskim 
rastvaračima. 

  

  Čelična konstrukcija nosača sabirničkog rastavljača sa NZU tipa 
VRVZ-11F "Energoinvest". 

kg 

  Čelična konstrukcija nosača prekidača tipa SFEL-11 TK 
"Energoinvest" 

kg 

  Čelična konstrukcija nosača prekidača tipa SFEL-11 JK 
"Energoinvest" kg 

  Čelična konstrukcija nosača strujnog transformatora tipa IST 123-
2 "Energoinvest 

kg 

  Čelična konstrukcija nosača naponskog transformatora tipa UH 
11-15 i KNT 123 "Energoinvest" 

kg 

  Čelična kosntrukcija nosača odvodnika prenapona tipa VH4 
"Energoinvest" kg 

  Kandelabri kg 
  Nosači aparata na protivpožarnom zidu kg 
  Nosači potporni izolatora, odvodnika premapona i kablovskih 

glava 
kg 

  Čelična konstrukcija - ukupno kg 
      
4. Izmena izvođačkog projekta nosača aparata i zbog prilagođavanja 

novoj opremi 
  

5 Ostali nespecificiran materijal   

 
 

XVIII OSTALO     
        

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina 

1 Ispitivаnjе SМТ     
2 Ispitivаnjе NМТ     
3 Ispitivаnjе еnеrgеtskog trаnsfоrmаtоrа     
4 Funkciоnаlnо ispitivаnjе 110 kV pоlја     

5 
Kоnfigurisаnjе, pоdеšаvаnjе i ispitivаnjе оrmаnа zаštitе 
10, 35 i 110kV  i puštаnjе pоd nаpоn zа svа pоlја 

    

6 Pоdеšаvаnjе (nulti sеrvis) prеkidаčа i rаstаvlјаčа     

7 
Kоnfigurisаnjе, pоdеšаvаnjе i ispitivаnjе stаničnоg 
rаčunаrа sа puštаnjеm u rаd 

    

Merenje i izrada izveštaja o izvršenom merenju koji će 
obuhvаtiti: 
1.otpor rasprostiranja uzemlјivаča postrojenja 
2.maksimalni napon uzemlјivаča 

8 

3. iznošenje potencijala vаn ograde postrojenja itd. 

pаuš. 1 



 51 од 154 
 

Тrоškоvi оrgаnizаciје, nаdzоrа, prеglеdа 
9 

i priјеmа rаdоvа 
kpl 1 

10 Nаknаdа zа učinjеnu еvеntuаlnu štеtu pri rаdоvimа pаuš 1 

 
    3. Начин  обезбеђивања гаранције:      
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију за испоручена и уграђена добра у трајању 
од најмање 24 месеца од дана потписивања Записник о исправном функционисању 
уграђене опреме. 
 
НАПОМЕНА: Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди 
гарантни рок краћи од 24 месеца – биће оцењена као неприхватљива.  
 
          4. Начин плаћања: у року до 45 (четрдесетпет) од дана пријема привремених, 
односно окончане ситуације и  пријема фактура за сваку конкретну ситуацију. 
 
 5. Рок испоруке и уградње предметних добара:  
 
Максимални рок који понуђач може да понуди за испоруку  и  уградњу предметних 
добара  je 12 месеци од дана ступања на снагу уговора.  
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуђач у понуди наведе рок за испоруку  и уградњу предметних 
добара дужи од 12 месеци од дана ступања на снагу уговора таква понуда биће 
одбијена као неприхватљива  
 
 6. Место испоруке и уградње  добара:  ТС110/35/10kV Сокобања у Сокобањи. 
 
 
           7. Рок важење понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 
 
 
                                                      ---------------------------------- 
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На основу чл. 61. ст. 4. тач: 3), чл. 75., чл. 76. и чл. 77., Закона о јавним 
набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), као и на основу чл. 2. ст. 1. тач. 5), чл.10., чл.21., 
чл.22., чл.23. и чл.24. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС 
бр.29/13), одређују се услови и доноси се упутство: 

 
 

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

 Овим се одређују обавезни и додатни услови сходно чл.75 и 76. Закона о 
јавним набавкама, као и упутство како се доказује испуњености тих услова и 
прописују се документа као докази која је понуђач дужан поднети у прилогу поднете 
понуде, а којим доказује испуњеност тих услова, сходно чл. 77. Закона о јавним 
набавкама. 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке имају сва домаћа и 
страна правна и физичка лица која испуњавају услове из чл.75. и 76. Закона о јавним 
набавкама, а у складу са овом Конкурсном документацијом. 

 
Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе, наведене у овом 

упутству, сматраће се непотпуном и као таква, биће одбијена као 
неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати. 

 
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али 
којима не доказује испуњеност било ког од наведених услова, односно којима 
не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњава 
обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, услед чега ће целокупна 
понуда бити одбијена као неприхватљива, без даље оцене. 

 
 
I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. 

и чл. 77. Закона о јавним набавкама.  
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 
1). Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл.75 ст.1. тач.1. Закона о јавним набавкама); 
 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привреног 
суда.  

- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.  

 
- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 
 



 53 од 154 
 

2). Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл.75 ст.1. тач.2. Закона о јавним набавкама); 

 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити: 
 
1). Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 2). Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано 
за неко од кривичних дела организованог криминала и 

3). Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

 
Напомена: ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
 
 

 - Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

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

понуда. 
 

 - Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

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

понуда. 
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3). Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда (чл.75 ст.1. тач.3. 
Закона о јавним набавкама); 

 
Доказ: 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за поднишење понуда. 

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

понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Потврде прекршајног 

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

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

понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

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

суда да му није изречена мера забране обављања одрећених послова. 
 
Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за 
предметну јавну набавку. 

 
 
4). Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл.75 ст.1. тач.4. Закона о јавним набавкама); 

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

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

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

понуда. 
 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Уверења Пореске 

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

 



 55 од 154 
 

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

- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Уверења Пореске 
управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода.  

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

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

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

 
 

          5.) Да понуђач испуњава услов из чл. 150. Закона о планирању и изградњи. 
 

Доказ: 
Решење надлежног министарства о испуњењу услова за добијање лиценце за 

грађење објеката, односно извођење радова -  електроенергеских инсталација 
високог и средњег напона за ТС напона 110 и више kV, (сходно чл. 150. Закона о 
планирању и изградњи). 

 
 
6). Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама). 

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

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

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

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

документације. 
Изјаву - Образац бр. 4., подносити само у случају ако је понуђач ималац 

права интелектуалне својине над предметом јавне набавке. 
 
 
 
II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. 

и чл. 77. Закона о јавним набавкама.  
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
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1). Да против понуђача није покренут поступак стечаја, нити поступак 

ликвидације 
 
Доказ: 
Понуђач је дужан доставити Потврду од Агенције за привредне регистре или 

од другог надлежног органа. 
  
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, 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)  За довољан кадровски капацитет: 
 

Да располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне 
јавне набавке  сматра се да понуђач има најмање:  

 
• 2 (два) дипломирана инжењера електротехнике, са лиценцом одговорног 
извођача радова електроенергетских инсталација високог и средњег напона -
разводна постројења и пренос електричне енергије, бр. 451, запосленa на 
неодређено или одређено време или радно ангажованa ван радног односа у 
складу са важећим Законом о раду  

 
• 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера, са лиценцом одговорног 
извођача радова, бр. 410,  запосленa на неодређено или одређено време или 
радно ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду  

• 2 (два) дипломирана инжењера електротехнике, са лиценцом одговорног 
извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, 
бр. 450, запосленa на неодређено или одређено време или радно ангажованa 
ван радног односа у складу са важећим Законом о раду  

• 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике, са лиценцом одговорног 
извођача радова телекомуникационих мрежа и система, бр. 453, запосленa на 
неодређено или одређено време или радно ангажованa ван радног односа у 
складу са важећим Законом о раду  

• 10 (десет) електромонтера, запосленa на неодређено или одређено време или 
радно ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду  

• 2 (два) бравара,  запосленa на неодређено или одређено време или радно 
ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду  

• 1 (једног) атестираног вариоца, запосленa на неодређено или одређено време 
или радно ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду 
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Докази: 
- Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, дужан је уз понуду 
доставити: 
-  Изјаву о довољном кадровском капацитету понуђача (на обрасцу наручиоца)  
- Фотокопије oбразаца - Потврда о поднетој пријави - одјави  осигурања - (Образац 
М3А или МА), оверене печатом Фонда ПИО, за најмање онолико запослених колико 
je наручилац одредио као довољaн кадровски капацитет или 
 -Уговорe о радном ангажовању ван радног односа ( нпр. уговор о привремено 
повременим пословима, уговор о делу, као и остале уговоре предвиђене Законом о 
раду по овом основу) за сва лица која се захтевају као услов за довољан кадровски 
капацитет, 
- Фотокопије важећих лиценци за оне запослене који се захтевају са лиценцом и 
- Фотокопију атеста за заваривача 
            
 НАПОМЕНА: Понуђач који нема, односно који не поднесе све неопходне 
доказе којим доказује да има запослена лица у складу са овом тачком, 
сматраће се да не располаже довољним кадровским капацитетом за извршење 
предметне јавне набавке и таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 

 
 
3) Да располаже неопходним пословним капацитетом: 
 
Неопходним пословним капацитетом сматра се ако је понуђач, у последњих пет 
година (2010,2011,2012, 2013 и 2014.)   испроучио и уградио добра која су предмет 
ове јавне набавке у  најмање три ТС 110/X kV или вишег напонског нивоа 
 
Докази: 
 

Како би наручилац утврдио да ли понуђач располаже неопходним пословним 
капацитетом у складу са овом тачком, дужан је уз понуду доставити: 

 
 - Референт листу (на обрасцу наручиоца) - Образац бр.14. 
 - Потврде испоручиоца добара, које прате референт листу Образац бр.15.  
  
 НАПОМЕНА: Понуде понуђача који у претходне пет пословнe годинe       
(2010, 2011, 2012, 2013 и 2014)  није испроучио и уградио добра која су предмет ове 
јавне набавке у  најмање три ТС 110/X kV или вишег напонског нивоа биће одбијене 
као неприхватљиве. 
 
4) Да располаже довољним техничким капацитетом: 
 
4.1) Довољним техничким капацитетом сматра се ако понуђач поседује следећу 
техничку опремљеност и апаратуру:  
 
- Најмање 1 камион са хидрауличном руком:носивост мин 3 t…………………     
-Најмање 1 камион са хидрауличном платформом за рад на висини 12 m:…   
- Најмање 1 теретно возило за превоз робе носивости  мин 3,5 t:……              
 
 
Докази: Као доказ да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, дужан 
је доставити 
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- Изјаву o довољном техничком капацитету (на обрасцу наручиоца), 

- Рачуне о набавци наведених добра (моторна возила) или пописну листу за 2014. 
год. или било који други доказ да понуђач има у власништву или по било ком другом 
правном основу право коришћења  
-Фотокопију саобраћајне дозвола за захтевана теретна  возила. 
 

5)  Да има уведене следеће системе квалитета: 
 
- ИСО 9001, 
- ИСО 14001 и  
- ИСО 18001 
 
Докази: 
Копије важећих сертификата ИСО 9001, ИСО 14001 , ИСО 18001   

НАПОМЕНА: 
 

     Понуђач који нема, односно који не поднесе све неопходне доказе којим 
доказује да испуњава карактеристике a у складу са овом тачком, сматраће се 
да не испуњава тражене карактеристике за извршење предметне јавне набавке 
и таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
 
6.  Да располаже неопходним финасијским капацитетом. 

 
У последњих 6 (шест) месеци од дана који претходи дану израде 

Извештаја о бонитету за јавне набавке - БОН-ЈН, био ликвидан. 
 

Доказ: 
 
Испуњавање овог услова наручилац ће утврдити увидом у Извештају о 

бонитету за јавне набавке - БОН-ЈН - шести део - подаци о неликвидности, тачка 1. 
до 4.                            

Напомена: Овај доказ мора бити издат од стране Агенције за привредне 
регистре,  после дана објављивања позива на Порталу управе за јавне набавке 
Републике Србије. 
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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, односно све 
доказе предвиђене из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из 
тачке I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 
77. Закона о јавним набавкама. 
 У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за 
подизвођача/е, поднесе и предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, 
прописаних чл. 76. ст.3., односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује 
испуњеност тих услова, из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење 
истих, сходно чл. 76. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 
 
 Напомена: 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 
извршење обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење 
уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Напомена: 
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе за подизвођача 

- сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без даље оцене.  
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе за 
подизвођача, али којима не доказује испуњење било ког од наведених услова, 
односно којима не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да 
понуђач не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, предвиђене чл. 75. и чл. 76.  Закона о јавним 
набавкама, услед чега ће целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива, 
без даље оцене. 
 
 
 - Заједничка понуда 

 
У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 

понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све 
предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. 
ст.1. тач.1) до 4) и ст.2. Закона о јавним набавкама, односно све доказе предвиђене 
из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из тачке I. Обавезни 
услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о 
јавним набавкама.  
 
 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе и 
предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, прописаних чл. 76. ст.3., 
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односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, 
из тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и 
чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 Остале доказе, а који се односе на доказивање додатних услова, остали 
чланови групе понуђача подносе по свом нахођењу, а у циљу заједничког испуњења 
предвиђених услова. 

Услови из тих доказа цениће се кумулативно за целокупну групу понуђача. 
 
 

Напомена: 
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 
 

Напомена: 
Заједничка понуда односно понуда групе понуђача који не доставе све 

предвиђене доказе - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена 
без даље оцене.  
 Понуђачи који, у поднетој заједничкој понуди, доставе све предвиђене 
доказе, али којима не доказују испуњење било ког од наведених услова, 
односно којима не доказују испуњење свих наведених услова, сматраће се да 
не испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, предвиђене чл. 75. и чл. 76.  Закона о јавним набавкама, услед 
чега ће целокупна заједничка понуда бити одбијена као неприхватљива, без 
даље оцене. 

 
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 

 
 

 Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.  
 Понуђач је дужан да, на свом обрасцу са меморандумом, који мора бити 
потписан и оверен од стране понуђача, наведе који су то докази који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе интернет страницу 
на коју су тражени докази јавно доступни. 
 
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду 
када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

 
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, мора да садржи све 

тражене доказе из ове конкурсне документације, који морају бити у свом изворном 
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облику, преведени на српски језик и оверени од стране сталног судског тумача за тај 
страни језик. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл.77. Закона 
о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), понуђач може, уместо доказа, приложити 
своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
Напомена:  
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, уз коју нису поднети 

сви тражени докази, односно докази нису поднети на начин прописан Законом 
о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом, биће одбијена као 
неприхватљива и иста се даље неће разматрати, односно оцењивати.  

 
 

---------------------------------    
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На основу чл.61. ст.4. тач:1) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12) 

и на основу чл.8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС 
бр.29/13),  доноси се 

 
V.  У П У Т С Т В О 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 Овим Упутством понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин сачињавања прихватљиве понуде. 
 У прилогу понуде, доставити све захтеване обрасце и документа из овог 
Упутства, као и сва захтевана документа из Упутства како се доказује испуњеност 
услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  
 
 Понуда се саставља искључиво на обрасцу који чини саставни део ове 
конкурсне документације 
 
 
 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
 2.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
 Понуду доставити на адресу: "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Бул. др Зорана 
Ђинђића  бр. 46а, 18000 Ниш“ (Центар за набавке и уговоре), са назнаком: , Набавка 
електропреме са услугом монтаже за изградњу ТС 110/35/10 kV "Сокобања" -  
ЈН бр.  23 /15 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 25.05.2015. године до 12,00 часова. 
 Понуда која пристигне код наручиоца после напред наведеног рока (датума и 
часа) односно рока одређеног у позиву за подношење понуда, сматраће се 
неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене. 
 Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима. Понуђач је дужан да 
се изјашњава, односно да уписује тражене податке само на местима предвиђеним за 
то, а која су означена "празним" линијама, односно да заокружи једну од понуђених 
опција, на местима где је таква могућност понуђена. 
 НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној   
документацији - прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода. 

      У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 
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2.2. У обрасцу понуде, под тачком ''I .Општи подаци о понуђачу"  на 

предвиђеним местима, уписати све тражене податке. 
  2.3. У обрасцу понуде, под тачком “II. Понуду дајемо:“  - обавезно се 
изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2, а у 
зависности од наступа понуђача.  

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 
2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 
 Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да наступа 
заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), на „празним“ линијама под истом 
тачком уписати пословно име, адресу седишта, матични број, порески 
идентификациони број, име особе за контакт и бр. телефона, за сваког удруженог 
понуђача из групе понуђача. 

2.4. У обрасцу понуде, под тачком “III. Предметну набавку извршићемо:“  - 
обавезно се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 
под тачком 2., а у зависности од наступа понуђача. 

Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 
2., односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 

 Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да ће предметну 
јавну набавку извршити са ангажовањем подизвођача, на „празним“ линијама под 
истом тачком уписати пословно име, адресу седишта, матични број, порески 
идентификациони број, име особе за контакт и бр. телефона, за сваког подизвођача.  
 2.5. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу 
понуде, под тачком “IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач 
поверити подизвођачу:'' - на предвиђеном месту упише проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, (који не може бити већи од 50%) уколико 
ангажује подизвођача.  
 Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом 
тачком. 
 2.6. У обрасцу понуде, под тачком “V. Део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача:'' -  понуђач је дужан да на предвиђеном месту 
упише део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, уколико ангажује 
подизвођача. 

2.7. У обрасцу понуде, под тачком ''VI. Понуда се односи на целокупну 
набавку''  - не изјашњавати се, пошто нису дате опције. Самом чињеницом да 
понуђач подноси понуду, сматраће се да се понуда односи на целокупну набавку. 
Понуда се мора односити на целокупну набавку и не може се односити само 
на поједине позиције. У супротном, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

2.8. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.  ''Услови'', понуђач је дужан да се 
изјасни на свим предвиђеним местима, на начин како је то наручилац  даље у 
наставку текста овог упутства прописао: 
2.8.1. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.- тачка 1., алинеја 1.  – "Укупна 
понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ укупне 
понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, у динарима, за целокупну набавку. 
2.8.2.У обрасцу понуде, под тачком VII.- тачка 1., алинеја 2. - “Износ ПДВ-а“  – 
уписати бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 
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НАПОМЕНА: Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, на предвиђеном 
месту уписати ''0''. 
2.8.3. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 1., алинеја 3, „УКУПНО ЗА 
УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом)“ – уписати износ који је једнак збиру 
понуђене цене из алинеје 1. и износа припадајућег ПДВ-а из алинеје 2. 
2.8.4. У обрасцу понуде, под тачком VII. – тачка 1., после текста „УКУПНО ЗА 
УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима“– уписати словима износ који је 
уписан у  алинеји 3. 
2.8.5 У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 2 – „Начин спровођдња 
контроле и обезбеђивање гаранција“  – на предвиђеном месту уписати број 
месеци понуђеног гарантног рока за испоруку и уградњу добара која су 
предмет ове јавне набавке 
НАПОМЕНА: 
 Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди  гарантни 
рок краћи од 24 месеца од дана потписивања Записникa о исправном 
функционисању уграђене опреме  – биће одбијена као неприхватљива.  
2.8.6. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 3 – „Начин плаћања“  – не 
изјашњавати се, будући да нису ни понуђене опције. Самим подношењем 
понуде сматраће се да понуђач прихвата наводе по истoj тачки. 
2.8.7. У обрасцу понуде, под тачком  ''VII.- тачка 4. „Рок испоруке и уградња 
предметних добара“  – на предвиђеном месту уписати број календарских 
дана  за које ће се предметна добра  извршити и уградити рачунајући рок од 
дана ступања на снагу уговора.  

          НАПОМЕНА: 
Уколико понуђач у понуди наведе рок за испоруку и уградњу  добара 
дужи од 12 месеци од дана ступања на снагу уговора, таква понуда биће 
одбијена као неприхватљива. 
2.8.8. У обрасцу понуде под тачком  ''VII.- тачка 3. и 6. Обрасца понуде - не 
изјашњавати се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач 
прихвата наводе по истим тачкама. 
Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији – 
прецртавањем   постојећих   навода   и   уписивањем   других   навода. (нa 
пример: прецртати рок од 60 дана под тачком  ''VII. -  6 - "Рок важењa понуде" 
и уписати краћи или дужи рок или под тачком  ''VII. -  5 - Место испоруке - не 
изјашњавати се, будући да нису ни понуђене опције. Самим подношењем 
понуде сматраће се да понуђач прихвата наводе по истoj тачки. 

 У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као 
неприхватљиве. 

 
 2.10. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
    
 2.11. За прихватљиву понуду, уз прописно попуњен и оверен образац 
понуде, потребно је доставити и све доказе предвиђене Упутством како се доказује 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и следеће 
попуњене и оверене обрасце: 
 
 

1. Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
2. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 
конкрсне документације, 

3.  Образац бр.3. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о 
јавним набавкама, 
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4.  Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о 
јавним набавкама,  

5. Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
6.  Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
7.  Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
8. Образац бр.7. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 
за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза. 

9. Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средства обезбеђења уговора 
за отклањање грешака у гарантном року, 

10. Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити  средство финансијског 
обезбеђења уговора за добро извршење посла, 

11. Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.10.), 
12.  Образац бр. 11. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
13. Образац бр.12. - 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,  

као и све остале доказе предвиђене конкурсном документацијом. 
 

 Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне 
документације, понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата 
понуђача и потписом одговорног лица. Није дозвољено ове обрасце достављати 
у фотокопији. 
 НАПОМЕНА: 
 Понуда која се поднесе без неког од наведених образаца, као и неког од 
доказа - докумената наведених у Упутству како се доказује испуњеност услова 
из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, затим, понуда која се не односи на 
целокупну набавку, као и понуда која се поднесе са неким од предвиђених 
образаца који су непопуњени или непрописно попуњени, непотписани или 
неоверени - сматраће се непотпуном, односно неприхватљивом и као таквој, 
неће се по истој даље поступати, односно неће се оцењивати. 
 
 
 3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
 4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: "ЕПС ЕД 
„ЈУГОИСТОК“ Д.О.О., Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а, 18000 Ниш“ (Центар за 
набавке и уговоре), са назнаком: 
 „Измена понуде за јавну набавку добара: – Набавка електропреме са 
услугом монтаже за изградњу ТС 110/35/10 kV "Сокобања" ЈН бр. 23/15 - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
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 „Допуна понуде за јавну набавку добара: – Набавка електропреме са 
услугом монтаже за изградњу ТС 110/35/10 kV "Сокобања" ЈН бр. 23/15 - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
 „Опозив понуде за јавну набавку добара: – Набавка електропреме са 
услугом монтаже за изградњу ТС 110/35/10 kV "Сокобања" ЈН бр.23/15 - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  Набавка 
електропреме са услугом монтаже за изградњу ТС 110/35/10 kV "Сокобања" ЈН 
бр.23/15 - НЕ ОТВАРАТИ”  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
 
 5.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

НАПОМЕНА: Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно 
наведеној забрани, као неприхватљиве.  

Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), 
као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 
9.) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 
  НАПОМЕНА: 
 Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред 
наведени споразум (Образац бр. 11.), таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 
 6.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

   
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
  
           7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), 

као саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац 
бр.11.) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 
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  НАПОМЕНА: 
 Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред 
наведени споразум (Образац бр. 11.), таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 
 
 
 8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема привремене, 
односно окончане ситуације и пријему фактуре по свакој ситуацији 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 
 8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде - 90 (деведесет ) дана од дана отварања понуда. 
 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може 
мењати понуду. 
 
 
 9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 Цена мора бити исказана у динарима, бројчано и словима, са и без пореза на 
додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 

Понуђена цена по радном сату је са укалкулисаним свим зависним 
трошковима (основна цена рада, превоз запослених - долазак на рад непосредних 
извршилаца - запослених и одлазак са рада, исхрана у току рада, годишњи одмор, 
ноћни рад, евентуални прековремени рад и свим осталим припадујућим накнадама 
зараде у складу са Законом о раду, као и свим трошковима који су укалкулисани у 
понуђену цену у складу са обрасцем Структуре цене). 

Цена је фиксна и не може се мењати. 
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
  
 
 10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
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САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, 
Министарства финансија и привреде. 
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
 11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. 

          12.  ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 Банкарску гаранцију као средство обезбеђења за озбиљност понуде - 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку подношења понуде, преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини 
од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 90 
(деведесет) дана од дана отварања понуде за предметну јавну набавку. Поднета 
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде у 
случајевима: 
 - уколико понуђач повуче своју понуду или је промени или одустане од своје 
понуде након истека рока за подношење понуда до дана истека опције понуде или 
 - уколико, одлуком наручиоца, понуда одређеног понуђача буде изабрана за 
најповољнију, а исти понуђач одустане од закључења уговора за предметну јавну 
набавку након  пријема поменуте одлуке наручиоца или 
 - уколико се најповољнији понуђач, након коначности одлуке наручиоца о 
избору најповољније понуде, не одазове позиву наручиоца да у одређеном року 
међусобно закључе одговарајући уговор и 
 - уколико се изабрани понуђач, након закључења уговора, не уведе у посао, по 
позиву наручиоца у уговореном року  
 Наручилац ће понуђачима са којима није закључен уговор вратити банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде, одмах по закључењу уговора са изабраним 
понуђачем. 
 

Напомена:  Уколико понуђач у понуди не достави Банкарску гаранцију 
као средство обезбеђења за озбиљност понуде -  таква понуда сматраће се 
неприхватљивом и као таква, биће одбијена без даље оцене.  
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Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује 
да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 
истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 
извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети 
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

 
 Наручилац ће банкарску гаранцију за добро извршење посла изабраном 
понуђачу вратити 31. дана од дана истека рока за коначно извршење посла за 
предметну јавну набавку, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико 
изабрани понуђач, из било којих разлога (осим разлога више силе), нe испоручи и не 
угради добра  који чине предмет овог уговора у уговореном року односно истe не 
испоручи и угради   у  даљем  року од 10 дана, у ком  случају ће наручилац имати 
право на уговорну казну због неблаговременог извршења уговора за предметну јавну 
набавку, у висини од 1% од уговорене цене (без обрачунатoог ПДВ-a) за сваки дан 
закашњења, а највише у висини од 10% од укупне уговорене цене (без обрачунатoг 
ПДВ-a), активирањем банкарске гаранције 
 
 
Понуђач се обавезује да приликом предаје понуда достави Оригинал писмо о 
намерама пословне банке Понуђача којим пословна банка исказује обавезу да ће, 
по закључењу уговора, издати Понуђачу банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, Писмо о намерама банке не сме садржати нити један услов за издавање 
банкарске гаранције (нпр. достављање средстава обезбеђења од стране 
Налогодавца , кредитна способност Налогодавца, пословна политика банке која 
издаје гаранцију). 
Писмом о намерама банка потврђује да је при издавању писма утврдила бонитет 
понуђача и да ће у случају закључења уговора, гаранцију за добро извршење посла 
издати без постављања накнадних услова које Понуђач мора испунити да би 
гаранција за добро извршење посла била издата. 
У случају подношења Писмо о намерама пословне банке Понуђача за издавање 
гаранције за добро извршење посла стране банке, тој банци мора бити додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг).  

Напомена:  Уколико понуђач у понуди не достави Писмо о намерама 
пословне банке -  таква понуда сматраће се неприхватљивом и као таква, биће 
одбијена без даље оцене.  
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Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда 
наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство 
финансијског обезбеђења уговора за отклањање грешака у гарантном року, која 
мора да буде евидентирана (регистрована) у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено и менично овлашћење - писмо, за попуњавање и подношење исте менице 
надлежној банци у циљу наплате.  
 Уз преметну меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном 
овлашћењу - писму. Рок важења менице за отклањање грешака у гарантном року 
мора бити најмање 30 дана од дана истека гарантног рока за предметну јавну 
набавку.  
 Наручилац ће меницу за за отклањање грешака у гарантном року изабраном 
понуђачу вратити 30 дана од дана истека  гарантног рока, уколико се не стекну 
услови за њену реализацију. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року 
уколико изабрани понуђач, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не 
поступa на начин и року који је прописан у чланu 16. ст.1.  Модела уговра, у том 
случају ће наручилац имати право на накнаду штете у висини од 1% од укупне 
уговорене цене (без обрачунатoг ПДВ-a) за сваки дан задоцњења, а највише 10% од 
укупне уговорене цене (без обрачунатoг ПДВ-a), активирањем сопствене (соло) 
менице , поднете ради обезбеђења уговора за отклањање грешака у гарантном року. 
  
  
  
 13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца "ЕПС ЕД „ЈУГОИСТОК“ Д.О.О. Бул. др Зорана Ђинђића  бр. 46а 18000 
Ниш“(Центар за набавке и уговоре), електронске поште на e-mail: 
dusanka.nocic@jugoistok.com или факсом на број 018/518-544, тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде, у временском периоду од 7.30 часова 
до 15.30. часова сваког радног дана,( уколико додатне информације или појашњења 
у вези са припремањем понуде стигну после тог времена сматраће се да су стигле 
наредног дана).    
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН 
бр. 23/15. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  
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 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
 14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА 
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 
РЕФЕРЕНЦИ 
 
  
 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступкујавне набавке: 
1)поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. ЗЈН, 
2)учинио повреду конкуренције, 
3)доставио неистините податке у понуди или без обравданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што мује уговор додељен, 
4)одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
 Доказ може бити: 
1)правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа, 
2)исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза, 
3)исправа о наплаћеној уговорној казни, 
4)рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 
року, 
5)извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором, 
6)изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условим предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, 
7)доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 
у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
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8)други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне 
набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом 
понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора 
преда наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, без протеста, као средство 
финансијског обезбеђења уговора за додатно обезбеђење испуњења уговорених 
обавеза, која мора да буду евидентирана (регистрована) у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 
од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 15% 
од укупне вредности уговора, за предметну јавну набавку, без ПДВ-а. Уз преметну 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наведе у меничном овлашћењу - писму. Рок 
важења менице за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, мора бити 
најмање 30 дана од дана од дана истека трајања уговора за предметну јавну 
набавку.  
 Наручилац ће меницу за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, 
изабраном понуђачу вратити 31. дана од дана истека трајања уговора за предметну 
јавну набавку, уколико се не стекну услови за њихову реализацију. 
 
 НАПОМЕНА: 
 Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негaтивних референци 
Управе за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне 
набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 
 
 
 16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“.  
  
 
 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок 
испоруке.  

 
 18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјавe датe под кривичном 
и материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
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 Напомена: поводом ове тачке понуђач је дужан поднети попуњене, 
потписане и оверене Обрасце бр. 3. и бр. 4., у супротном понуђач који не 
поднесе попуњене, потписане и оверене захтеване обрасце, његова понуде ће 
бити одбијена као неприхватљива.  
 Образац бр. 4. понуђач подноси само у случају ако је понуђач ималац 
права интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке. 
 
 
 19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
 

 20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона  o јавним набавкама. 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
 Захтев се може доставити непосредно, електронском поштом на                             
e-mail: dusanka.nocic@jugoistok.com или факсом на број 018/518-544, у којим 
случајевима подносилац захтева мора да има потврду о пријему захтева од стране 
наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште мора се послати препоручено 
са повратницом, на адреси наручиоца. 
 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
 После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
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 Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту 
права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
  
 Уколико подносилац захтева оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда такса изнoси од 80.000,00 динара. 
 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа 
од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем 
је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара. 
 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о 
додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико 
процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда 
или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000,00 динара, односно 
такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 
80.000.000,00 динара. 
 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се:  
 1.) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из 
члана 156. ЗЈН која садржи следеће: 
 
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем 
тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Подносилац захтева за заштиту 
права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 
прописаном чланом 156. ЗЈН. 
 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 
се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1 
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за 
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са законом и другим прописом. 
 
5. УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
Овим вас обавештавамо да се уплата таксе за подношење захтева за заштиту права 
из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе 
за трезор 
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 
Народна банка Србије (НБС) 
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 
Србија 
 
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: 
Министарство финансија 
Управа за трезор 
ул. Поп Лукина бр. 7-9 
11000 Београд 
 
IBAN: RS 35908500103019323073 
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације 
о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): – број у поступку 
јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у 
поступку јавне набавке. 
 
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 
 
PAYMENT INSTRUCTIONS 
 
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 
FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT 
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: DEUTDEFFXXX 
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12GERMANY 
 
FIELD 57A: /DE20500700100935930800 
(ACC. WITH BANK) NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 SERBIA 
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FIELD 59: /RS35908500103019323073 
(BENEFICIARY)MINISTARSTVO FINANSIJA, UPRAVA ZA TREZOR, POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 
 
SWIFT MESSAGE MT103 – USD 
FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT 
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: BKTRUS33XXX 
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 
WALL STREET UNITED STATES 
 
FIELD 57A: NBSRRSBGXXX 
(ACC. WITH BANK)NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA 
 
 
FIELD 59: /RS35908500103019323073 
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA, UPRAVA ZA TREZOR, POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 
 
 
 21.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана 
отварања понуда. 
 Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од 
три дана од дана доношења одлуке. 
 Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана 
када је пријем одбијен. 

 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8 (осам) дана од дана протока рока за подношење захтева за 
заштиту права из чл.149. Закона о јавним набавкама.  

 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) Закона.  
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Образац понуде  
 
 

ЈН бр. 23/15 
 
 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 
добара: - Набавка електропреме са услугом монтаже за изградњу ТС 110/35/10 
kV "Сокобања" -  ОРН: 31170000-Трансформатори, 31730000- Електротехничка 
опрема,  31712116- Микропроцесори, 51112000-Услуге инсталирања опрема за 
дистрибуцију електричне енергије и управљања електричном енергијом. -ЈН бр. 
23/15, објављеном на Порталу јавних набавки, од 24.04.2015. 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:  

 
 
    -  Укупна понуђена 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: _________________ 
_______________________________________________________________________).  

 
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције:  ______ месеци-а  од  
дана потписивања Записник о исправном функционисању уграђене опреме. 
 
 3. Начин плаћања: у року до 45 (четрдесетпет) од дана пријема привремених, 
односно окончане ситуације и  пријема фактура за сваку конкретну ситуацију. 
 
 
4. Рок испоруке и уградња предметних добара:   _______ календарских дана од 
дана ступања на снагу уговора.  
 
5. Место испоруке и уградње  добара: ТС110/35/10kV Сокобања у Сокобањи. 
 
  
6. Рок важење понуде: 90 дана од дана отварања понуде. 

 
За понуђача, 

 
 

(м.п.)              _______________________ 
   (потпис) 
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Образац бр.1. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 

Н И Ш 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(ЈН бр.23/15) 
 

Овим изричито и неопозиво потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
добара: - Набавка електропреме са услугом монтаже за изградњу ТС 110/35/10 
kV "Сокобања" -  ОРН 31170000, 31730000,  31712116, 51112000  -  ЈН бр.23 /15, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 

друге сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

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

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.2. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива 
за подношење понуда - у отвореном поступку - (ЈН бр.23/15), као и конкурсне 
документације, а који се односе на јавну набавку добара Набавка електропреме са 
услугом монтаже за изградњу ТС 110/35/10 kV " Сокобања" -  ОРН 31170000, 
31730000,  31712116, 51112000  -  ЈН бр. 23/15. 
, 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
 

 
У _______________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
 
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
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Образац бр.3. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 

 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо приликом састављања 
понуде за предметну јавну набавку, поштовао/али обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: - Набавка 
електропреме са услугом монтаже за изградњу ТС 110/35/10 kV " Сокобања" -  
ОРН 31170000, 31730000,  31712116, 51112000  -  ЈН бр. 23/15.  док се у друге сврхе 
не може користити. 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

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

 
 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе  
понуђача. 
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                                                                                                                        Образац бр.4. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно 
члану 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права 
интелектуалне својине, над предметом ове јавне набавке (ЈН бр.23/15). 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: - Набавка 
електропреме са услугом монтаже за изградњу ТС 110/35/10 kV "Сокобања" -  
ОРН: 31170000-Трансформатори, 31730000- Електротехничка опрема,  31712116- 
Микропроцесори, 51112000-Услуге инсталирања опрема за дистрибуцију 
електричне енергије и управљања електричном енергијом. - ЈН 23/15, док се у 
друге сврхе не може користити. 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

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

 
 

НАПОМЕНА:  
Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач (односи се и на понуђаче 
из групе понуђча) ималац права интелектуалне својине над предметом ове 
јавне набавке. 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 
случају наведену изјаву копирату у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
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 На основу чл. 61. ст.4. тач:7) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), 
као и на основу чл.2. ст.1. тач: 9), чл.11. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13), прописује се и доноси се: 
 

 
VI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

 Овим Упутством за попуњавање обрасца Структуре цене (у даљем тексту: 
Упутство) прописује се начин попуњавања Обрасца Структуре цене (у даљем тексту: 
Структура цене) од стране понуђача. 
 
     1. Образац Структуре цене сачињен је на обрасцу који је саставни део конкурсне 

документације, а који се доставља понуђачу у прилогу конкурсне 
документације. 

     2.  Образац Структуре цене попуњава се на српском језику. 
     3.  Образац Структуре цене попуњава се читко, штампаним словима. 
     4.  Цена се исказује у динарима, бројчано и словима, а у зависности од конкретног 

захтева наручиоца. 
     5. У Обрасцу Структуре цене, испод наслова  „ПОНУЂАЧ“  – обавезно уписати 

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

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

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

     9.  Образац структуре цене потписати на предвиђеном месту и оверити печатом.  
     10. У случају постојања рачунских грешака, у погледу укупне цене по позицијама, 
меродавна ће бити јединична цена изказана у тој истој позицији. У том случају, 
наручилац ће уз сагласност понуђача извршити исправан обрачун укупне цене у 
конкретној позицији, као и корекцију укупне понуђене цене, а у складу са извршеном 
корекцијом.  

 
Уколико понуђач не попуни Образац структуре цене према овом 

Упутству, целокупна понуда ће се сматрати неисправно сачињеном и као 
таква, биће одбијена као неприхватљива.  

   
Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно 

доставља свим понуђачима, уз осталу документацију. 
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Образац структуре понуђене цене 

 
 

Образац бр.5. 
 
 
 
 

ЈН бр.23/15 
 
 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке 
добара:-- Набавка електропреме са услугом монтаже за изградњу ТС 110/35/10 
kV "Сокобања" -  ОРН: 31170000-Трансформатори, 31730000- Електротехничка 
опрема,  31712116- Микропроцесори, 51112000-Услуге инсталирања опрема за 
дистрибуцију електричне енергије и управљања електричном енергијом - ЈН 
бр.23 /15, а на основу наше понуде, под бр.______________ од ______________ 
2015. године, достављамо Вам 
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СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ   
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ СА УСЛУГОМ МОНТАЖЕ 
ТС 110/35/10 кВ СОКОБАЊА И НАБАВКА ВН ОПРЕМЕ И ТРАНСФОРМАТОРА СА 

МОНТАЖОМ 
 

Р.Б. Назив Јед. 
мере Количина Јед. 

цена 
Износ без 
ПДВ-а 

  Transformator snage T01, 110/35/10 kV, sa pripadajućom opremom,  
sledećih naznačenih karakteristika:    

     
   - nаznаčeni prenosni odnos 110±11x1,5%/36,75/ 

/10,5 kV 
  

 
    

   - naznačena frekvencija 50 Hz         
   - naznačena snaga 31,5/31,5/10,5 MVA         
   - naznačena sprega YNyn0d5         
   - tip hlađenja ONAN/ONAF         
   - masa aktivnog dela 34 t         
   - masa transformatorskog ulja 12.5 t         
   - transportna masa 39 t         
   - ukupna masa 44.5 t         
   - ukupna masa 62 t         
   - masa ulja 16,1 t         
   - primarni priključci, Al bolcn  Ø 30 mm         

1  - sekundarni i tercijerni priključci Cu ploča kom 1      
2 Transport i montaža transformatora iz pozicije 1 kom 1      

  Komplet od 3 jednopolna prekidača 123 kV, sa SF6 gasom, sa jednim 
motorno-opružnim pogonom po polu, za spoljnu  montažu, sledećih 
naznačenih karakteristika: 

  
 

    
   - najviši pogonski napon 123 kV       
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

    
   - naznačena struja 1250 A         
   - naznačena simetrična struja prekidanja 31,5 kA         
   - naznačena struja uključenja 80 kA         

3  - primarni priključci, ploča od Al, r =50mm 4 rupe Ø 14 mm kom 1      
4 Transport i montaža prekidača iz pozicije 3 kom 1      

  Tropolni prekidač 123 kV, sa SF6 gasom, sa jednim motorno-opružnim 
pogonom, za spoljnu  montažu, sledećih naznačenih karakteristika:   

 

    
   - najviši pogonski napon 123 kV       
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

    
   - naznačena struja 1250 A         
   - naznačena simetrična struja prekidanja 31,5 kA         
   - naznačena struja uključenja 80 kA         

5  - primarni priključci, ploča od Al 4 rupe Ø 14 mm kom 1      
6 Transport i montaža prekidača iz pozicije 5 kom 1      

  Tropolni rastavljač 123 kV, bez noževa za uzemljenje, za spoljnu  
montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonom za 
glavne noževe, sledećih naznačenih karakteristika:   

      
   - najviši pogonski napon 123 kV       
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

    
   - naznačena struja glavnih noževa 1250 A         
   - naznačena kratkotrajna struja 31,5 kA         
   - naznačena udarna struja 80 kA         

7  - primarni priključci, Al bolcn Ø 30 mm kom 4      
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8 Transport i montaža rastavljača iz pozicije 7 kom 4      

  Tropolni rastavljač 123 kV, sa noževima za uzemljenje, za spoljnu  
montažu, sa polovima postavljenim u paraleli i motornim pogonom za 
glavne nož. i ručnim za NZU, sledećih naznačenih karakteristika: 

  

 

    
   - najviši pogonski napon 123 kV       
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

    
   - naznačena struja glavnih noževa 1250 A         
   - naznačena kratkotrajna struja 31,5 kA         
   - naznačena udarna struja 80 kA         

9  - primarni priključci, Al bolcn Ø 30 mm kom 1      
10 Transport i montaža rastavljača iz pozicije 9 kom 1      

  Strujni  transformator 123 kV, za spoljnu  montažu, sledećih 
naznačenih karakteristika:   

 

    
   - najviši pogonski napon 123 kV       
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

    
   - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 31,5 kA         
   - naznačena dinamička struja Idin 80 kA         
   - naznačeni odnos transformacije:  2x300/1/1/1 A         
   - karakteristike sekundarnih jezgara:           
     I        2x300/1A kl. 0,5;  Fs=10; 15 VA merno jezgro         
     II       2x300/1A kl. 5P20;15 VA zaštitno jezgro         
     III      2x300/1A kl. 5P20; 15 VA 

zaštitno jezgro   
 
     

11  - primarni priključci, Al bolcn Ø 30 mm kom 3      
12 Transport i montaža strujnih transformatora iz pozicije 11 kom 3      

  Strujni  transformator 123 kV, za spoljnu  montažu, sledećih 
naznačenih karakteristika:   

 

    
   - najviši pogonski napon 123 kV       
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

    
   - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 31,5 kA         
   - naznačena dinamička struja Idin 80 kA         
   - naznačeni odnos transformacije:  2x200/1/1/1/1 A         
   - karakteristike sekundarnih jezgara:           
     I        2x200/1A     kl. 0,2;  Fs=10;   5 VA merno jezgro         
     II       2x200/1A     kl. 0,5;  Fs=10;  15 VA merno jezgro         
     III      2x200/1A     kl. 5P20;            15 VA zaštitno jezgro 

  
 
     

     IV      2x200/1A     kl. 5P20;          15 VA zaštitno jezgro         
13  - primarni priključci, Al bolcn Ø 30 mm kom 3      
14 Transport i montaža strujnih transformatora iz pozicije 13 kom 3      

  Naponski kapacitivni transformator 123 kV, za spoljnu  montažu, 
sledećih naznačenih karakteristika:   

 

    
   - najviši pogonski napon 123 kV       
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

    
   - naznačeni odnos transformacije:         
    

 
      

   - broj sekundarnih namotaja 2   
 

    
   - karakteristike sekundarnih namotaja           
     I        kl. 0,2;       30 VA merenje         
     II       kl. 1/3P;    90 VA 

zaštita   
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15  - primarni priključci, Al bolcn Ø 30 mm kom 3      
16 Transport i montaža naponskih transformatora iz pozicije 15 kom 3      

  Naponski induktivni transformator 123 kV, za spoljnu  montažu, 
sledećih naznačenih karakteristika:   

 

    
   - najviši pogonski napon 123 kV       
   - naznačena frekvencija 50 Hz   

 

    
   - naznačeni odnos transformacije:         
    

 
      

   - broj sekundarnih namotaja 2   
 

    
   - karakteristike sekundarnih namotaja           
     I        kl. 0,2;       30 VA merenje         
     II       kl. 1/3P;    100 VA zaštita       
   - tip naponskog tr. UH 11-15   

 

    
   - proizvođač Energoinvest         
   - merna skica broj E 312 664         
17  - primarni priključci, Al bolcn Ø 30 mm kom 6      
18 Transport i montaža naponskih transformatora iz pozicije 17 kom 6      

  Metal oksidni odvodnik prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, 
sledećih karakteristika:         

   - nazivni napon 102 kV         

   - trajni radni napon 84 kV         

   - naznačena struja odvođenja 10 kA,8/20 ms         

   - dugotrajna podnosiva udarna struja 1000 A,2000 ms         

   - granična struja pražnjenja 100 kA, 4/10 ms         

19  - primarni priključci Al ploča kom 3      
20 Transport i montaža odvodnika prenapona iz pozicije 19 kom 3      

  Razvodni limeni orman za spoljnu montažu, bravarski, električni i 
farberski kompletno urađen: 

  
      

21  - dimenzije 1620 x 960 x 400 mm kom 2      

22 Transport i montaža aparata iz pozicije 21 kom 2      
  Jednopolni rastavljač 35kV, za spoljnu montažu, za uzemljenje nule 

35kV, sledećih naznačenih karakteristika:   
      

   - naznačeni napon 35 kV         

   - naznačena struja 630 A         

23  - priključci, bolcn Ø 30mm kom 1      
24 Transport i montaža aparata iz pozicije 23 kom 1      

  Strujni  merni transformator 35kV, za spoljnu  montažu, za uzemljenje 
zvezdišta 35kV, sledećih naznačenih karakteristika:   

      
   - najviši pogonski napon 35 kV         
   - naznačena frekvencija 50 Hz         

   - naznačena kratkotrajna struja Ith (1s) 10 kA         

   - naznačeni odnos transformacije:  100/5A         

   - karakteristike sekundarnog jezgara: kl.5 P 5,  15VA         

25  - primarni priključci Al ploča kom 1      
26 Transport i montaža aparata iz pozicije 25 kom 1      

  Metal oksidni odvodnik prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, 
35kV, sledećih karakteristika:   

      

   - nazivni napon 39kV         

   - trajni radni napon 31,6kV         

   - naznačena struja odvođenja 10 kA,8/20 ms         

   - dugotrajna podnosiva udarna struja 800 A,2000 ms         

   - granična struja pražnjenja 100 kA, 4/10 ms         

27  - primarni priključci   Al ploča kom 3      
28 Transport i montaža aparata iz pozicije 27 kom 3      
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  Metal oksidni odvodnik prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, 
10kV, sledećih karakteristika:   

      

   - nazivni napon 15kV         

   - trajni radni napon 12,7kV         

   - naznačena struja odvođenja 10 kA,8/20 ms         

   - dugotrajna podnosiva udarna struja 800 A,2000 ms         

   - granična struja pražnjenja 100 kA, 4/10 ms         

29  - primarni priključci   Al ploča kom 3      
30 Transport i montaža aparata iz pozicije 29 kom 3      

  Metal oksidni odvodnik prenapona, bez iskrišta, za spoljnu montažu, 
za uzemljenje zvezdišta 35kV, sledećih karakteristika:   

      

   - nazivni napon 21kV         

   - trajni radni napon 17kV         

   - naznačena struja odvođenja 10 kA,8/20 ms         

   - dugotrajna podnosiva udarna struja 800 A,2000 ms         

   - granična struja pražnjenja 100 kA, 4/10 ms         

31  - primarni priključci Al ploča kom 1      
32 Transport i montaža aparata iz pozicije 31 kom 1      

  Metalni otpornik za uzemljenje zvezdišta 35kV, sledećih karakteristika:         

   - nazivni napon 21kV         

   - impedansa 70W         

   - naznačena struja 300A         

33  - strujni transformator (ugrađen) 100/5A, 5P10, 30VA kom 1      

34 Transport i montaža aparata iz pozicije 33  kom 1      
  Linijski potporni izolator, za spoljnu montažu, za uzemljenje zvezdišta 

110kV, sledećih naznačenih karakteristika:   
      

   - slično tipu Ps-36+NPV28A         

35  - proizvođač IEP Aranđelovac kom 1      
36 Transport i montaža aparata iz pozicije 35  kom 1      

  Potporni izolator, za spoljnu montažu, 35kV, 375 daN, klase A, 
sledećih naznačenih karakteristika:   

      

   - slično tipu PSA-35k         

37  - proizvođač IEP Aranđelovac kom 4      
38 Transport i montaža aparata iz pozicije 37  kom 4      

  Potporni izolator, za spoljnu montažu, 10kV, 375 daN, klase A, 
sledećih naznačenih karakteristika:   

      
   - slično tipu PSA-10k         
39  - proizvođač IEP Aranđelovac kom 3      
40 Transport i montaža aparata iz pozicije 39  kom 3      

UKUPNO   

II NABAVKA I MONTAŽA PROVODNIKA, ŠINA I CEVI 

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina Jed. 

cena 
Iznos bez 

PDVa 
1 Uže Al/Če 240/40mm²; 

0,987 daN/m'; 21,9mm   kg 410     

2 Uže Cu 120mm²; 
1,061 daN/m'; 14mm   kg 15     

3 Uže Cu 50mm²; 
0,438 daN/m'; 9mm, L=22m kg 10     

4 Bakarna šina, poprečnog preseka 50x10 mm, 1,35 kg/m', 
L=6x7.5m kg 60,75     

5 Juvidue cev Ø50mm m 5     
6 Ostali nespecificiran materijal pauš. 1     
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7 Transport i montaža primarnih provodnika i cevi pauš. 1     
UKUPNO   

 
III NABAVKA SPOJNE I OVESNE OPREME SA MONTAŽOM 

              

r.b.  NAZIV I KARAKTERISTIKE Jed. 
mere Koli čina Jed. cena Iznos bez PDVa 

1 T stezaljka za Al/Če uže 240/40mm² - 
prolaz i odvojak 

Žiks Hard,       
AK04.22.22 

kom 18     

2 Strujna stezaljka za spoj 2 užeta 
ALČe240/40mm² 

Žiks Hard,       
AK00.22.22 

kom 7     

3 0o stezaljka za Al/Če uže 240/40mm² 
i Al bolcn Ø 30mm 

Žiks Hard,       
AK11.22.30 

kom 22     

4 T stezaljka za Al/Če uže 240/40mm² 
(prolaz) i odvojak Ø 30mm (odvojak) 

Žiks Hard,       
AK14.22.30 

kom 3     

5 90o stezaljka za Al/Če uže 
240/40mm² i Al bolcn Ø 30mm 

Žiks Hard,       
AK13.22.30 

kom 22     

6 45o stezaljka za Al/Če uže 
240/40mm² i Al bolcn Ø 30mm 

Žiks Hard,       
AK12.22.30 

kom 8     

7 0o stezaljka za Al/Če uže 240/40mm² 
i Al ploča sa četiri rupe Ø 14mm  

Žiks Hard,       
AK21.22.100 

kom 8     

8 0o stezaljka za Al/Če uže 240/40mm² 
i Al ploča sa četiri rupe Ø 18mm  

Žiks Hard,       
AK21.22.95 

kom 6     

10 T stezaljka za Al/Če uže 240/40mm² 
(prolaz) i Al ploča (odvojak) 

Žiks Hard,       
AK24.22.80 kom 2     

11 90o stezaljka za Al/Če uže 
240/40mm² i Al ploču 

Žiks Hard,       
AK23.22.80 

kom 5     

12 90o stezaljka za Cu uže 120mm² i Al 
bolcn Ø 30mm 

Žiks Hard, 
C13.15.30 

kom 2     

14 Cu umetak, L profil, za priključak 
kablovske završnice 

radionička 
izrada kom 9     

15 Cu umetak, U profil, za priključak 
kablovske završnice 

radionička 
izrada 

kom 3     

16 Ravna elestična stezaljka od 
bakarnih folija poprečnog preseka 
500 mm2 

radionička 
izrada 

kom 6     

17 Obujmica za dva kabl XHP 1x150/25 
mm2, d=31,3 mm 

radionička 
izrada kom 3     

18 Obujmica za tri kabla XHP 1x150/25 
mm2, d=31,3 mm 

radionička 
izrada 

kom 2     

19 Obujmica za jedan kabl XHP 
1x240/25 mm2, d=36,4 mm 

radionička 
izrada 

kom 3     

20 Obujmica za tri kabla XHP 1x240/25 
mm2, d=36,4 mm 

radionička 
izrada 

kom 1     

22 Strujna stezaljka sa jednim zavrtnjem 
za dva užeta Cu 50mm² 

Žiks Hard,       
B00.10.10.05 

kom 3     

23 Kompresiona spojnica za spoj dva 
užeta  
Cu 50mm² u zemlji 

Žiks Hard,       
BH00.50.50 

kom 8     

24 Strujna stezaljka za spoj aparata na 
uzemljivačko uže 

Žiks Hard,  
B00.10.10.05       kom 220     

25 Kablovska završnica za spoljnu 
montažu, 35 kV, za kabl XHP 48 
1x240/25 mm2 

Elplast, 
EMOT 3120 

kom 3     
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26 Kablovska završnica za spoljnu 
montažu, 10 kV, za kabl XHP 48 
1x150/25 mm2 

Elplast, 
EMOT 2120 kom 6     

27 Jednostruki noseći izolatorski lanac 
110kV, 120kN, za Al/Če uže 
240/40mm2, sa 8 članaka tipa 
U120BS (KB: 2.30.49., IEP 
Aranđelovac), sa otcepnom 
stezaljkom, opremljen sa sledećom 
Minel-ovom opremom: 
 - zastavica (KB: 32.500.424)-kom 1  
 - viljuška-tučak 90o (KB: 
32.798.42B)-kom 1 
 - gornji zaštitni rog (KB: 37.110.122)-
kom 2 
 - donji zaštitni rog (KB: 37.150.322)-
kom 2 
 - gnezdo-oko (KB: 32.996.B24)-kom 
1 
 - zatezna kompresiona stezaljka 
(KB: 62.711.429)-kom 1 

  kom 6     

28 Jednostruki zatezni izolatorski lanac 
110kV, 120kN, za Al/Če uže 
240/40mm², sa 8 članaka tipa 
U120BS (KB: 2.30.49., IEP 
Aranđelovac), sa otcepnom 
stezaljkom, opremljen sa sledećom 
Minel-ovom opremom: 
 - zastavica (KB: 32.500.424)-kom 1 
 - viljuška-tučak (KB: 32.788.42B)-
kom 1 
 - gornji zaštitni rog (KB: 37.110.122)-
kom 1 
 - donji zaštitni rog (KB: 37.150.322)-
kom 1 
 - gnezdo-oko 90o (KB: 32.986.B24)-
kom 1 
 - zatezna kompresiona stezaljka 
(KB: 62.711.429)-kom 1 

  kom 12     

29 Jednostruki zatezni izolatorski lanac 
110kV, 120kN, za Al/Če uže 
240/40mm², sa 8 članaka tipa 
U120BS (KB: 2.30.49., IEP 
Aranđelovac), sa otcepnom 
stezaljkom, opremljen sa sledećom 
Minel-ovom opremom: 
 - zastavica (KB: 32.500.424)-kom 1 
 - viljuška-tučak (KB: 32.788.42B)-
kom 1 
 - gornji zaštitni rog (KB: 37.110.122)-
kom 1 
 - donji zaštitni rog (KB: 37.150.322)-
kom 1 
 - gnezdo-oko 90o (KB: 32.986.B24)-
kom 1 
 - zatezač (KB: 36.726.424)-kom 1 
 - zatezna kompresiona stezaljka 
(KB: 62.711.429)-kom 1 

  kom 6     
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30 Jednostruki umetnuti zatezni 
izolatorski lanac 110kV, 120kN, za 
Al/Če uže 240/40mm², sa 8 članaka 
tipa U120BS (KB: 2.30.49., IEP 
Aranđelovac), sa otcepnom 
stezaljkom, opremljen sa sledećom 
Minel-ovom opremom: 
 - viljuška-tučak (KB: 32.788.42B)-
kom 1 
 - gornji zaštitni rog (KB: 37.110.122)-
kom 1 
 - donji zaštitni rog (KB: 37.150.322)-
kom 1 
 - gnezdo-oko 90o (KB: 32.986.B24)-
kom 1 
 - zatezač (KB: 36.726.424)-kom 1 
 - zatezna kompresiona stezaljka 
(KB: 62.711.429)-kom 2 

  kom 3     

31 Jednostruki umetnuti zatezni 
izolatorski lanac 110kV, 120kN, za 
Al/Če uže 240/40mm², sa 8 članaka 
tipa U120BS (KB: 2.30.49., IEP 
Aranđelovac), sa otcepnom 
stezaljkom, opremljen sa sledećom 
Minel-ovom opremom: 
 - viljuška-tučak (KB: 32.788.42B)-
kom 1 
 - gornji zaštitni rog (KB: 37.110.122)-
kom 1 
 - donji zaštitni rog (KB: 37.150.322)-
kom 1 
 - gnezdo-oko 90o (KB: 32.986.B24)-
kom 1 
 - zatezač (KB: 36.726.424)-kom 2 
 - zatezna kompresiona stezaljka 
(KB: 62.711.429)-kom 2 

  kom 3     

32 Jednostruki zatezni izolatorski lanac 
35kV, za Al/Če uže 240/40mm², sa 2 
članka tipa U120BS (KB: 2.30.49., 
IEP Aranđelovac), sa otcepnom 
stezaljkom, opremljen sa sledećom 
Minel-ovom opremom: 
 - zastavica (KB: 32.500.111)-kom 1 
 - viljuška-tučak (KB: 32.788.42B)-
kom 1 
 - gnezdo-oko 90o (KB: 32.986.B24)-
kom 1 
 - zatezna kompresiona stezaljka 
(KB: 62.711.429)-kom 1 

  kom 1     

33 Jednostruki zatezni izolatorski lanac 
35kV, za Al/Če uže 240/40mm², sa 2 
članka tipa U120BS (KB: 2.30.49., 
IEP Aranđelovac), opremljen sa 
sledećom Minel-ovom opremom: 
 - zastavica (KB: 32.500.111)-kom 1 
 - viljuška-tučak (KB: 32.788.42B)-
kom 1 
 - gnezdo-oko 90o (KB: 32.986.B24)-
kom 1 
 - zatezač (KB: 36.726.424)-kom 1 
 - zatezna kompresiona stezaljka 
(KB: 62.711.429)-kom 1 

  kom 1   
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34 Ostali nespecificiran materijal pauš.      
35 Transport spojne i ovesne opreme pauš.      
36 Montaža spojne i ovesne opreme pauš.      

UKUPNO   

 
IV ZAŠTITNA OPREMA I IZOLACIONI ALAT - NABAVKA I MO NTAŽA 

            

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina Jed. cena Iznos bez PDVa 

1 Izolaciona motka (za prenosno uzemljenje) kom 3     
2 Savitljivo uže preseka 50 mm² (za prenosno 

uzemljenje) 
kom 6     

3 Savitljivo uže za tri faze (za prenosno uzemljenje) kom 4     
4 Priključna stezaljka za provodnik - gornja (za 

prenosno uzemljenje) 
kom 18     

5 Priključna stezaljka za provodnik - donja (za prenosno 
uzemljenje) kom 10     

6 Jednopolni indikator napona  za naponski nivo 110 kV kom 1     
7 Jednopolni indikator napona  za naponski nivo 35 kV kom 1     
8 Jednopolni indikator napona  za naponski nivo 10 kV kom 1     
9 Izolaciona klješta za zamenu osigurača visokog 

napona, 35 kV kom 1     

10 Izolacione rukavice kom 1     
11 Izolacione čizme kom 1     
12 Zaštitni šlem od PVC-a kom 6     
13 Izolaciona zaštitna pregrada, dimenzija 1000x700 mm kom 6     
14 Transport zaštitne opreme pauš. 1     

UKUPNO   
 
 

V Postrojenje 35 kV - NABAVKA I MONTAŽA     
            

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina Jed. cena Iznos bez PDVa 

Transformatorska ćelija (br. H01 ) -  metalom 
oklopljena ćelija sa izvlačivim prekidačem za 
unutrašnju montažu, kompletno opremljene sa svim 
neophodnim delovima za spajanje, montažu, 
osvetljenje i grejanje, sa mikroprocesorskom zaštitom, 
dimenzija 1500 x 2160 x 2500mm. Opremljena je 
sledećim aparatima: 
• tropolni vakuumski izvlačivi prekidač za unutrašnju 
montažu , naznačenog napona 36 kV, naznačene 
struje 1250 A, moći prekidanja 25 kA/3sec i dinamičke 
struje 63 kA 

1 

• strujni merni transformatori , naznačenog napona 36 
kV, Ith= 16,5 kA, Idyn= 41,2 kA, prenosnog odnosa 
2x300/5/5/5 A sa tri jezgra: 
   I class 0,5; Fs=10 15 VA 
   II  5P10   30 VA 
   III 5P10   30 VA 
• naponski merni transformatori, jednopolno izolovan,  
naznačenog napona 36 kV, prenosnog odnosa 
35/√3/0,1/√3/0,1/3 kV sa dva jezgra: 
   I class 0,5 20 VA 
   II 1/3P  90 VA 
 
 

kom 1     
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Izvodne ćelije (br. H02 - H04 ), metalom oklopljene 
ćelije sa izvlačivim prekidačem za unutrašnju 
montažu, kompletno opremljene sa svim neophodnim 
delovima za spajanje, montažu, osvetljenje i grejanje, 
sa mikroprocesorskom zaštitom, dimenzija 1500 x 
2160 x 2500 mm. Svaka ćelija opremljena je sledećim 
aparatima: 
• tropolni vakuumski izvlačivi prekidač za unutrašnju 
montažu , naznačenog napona 36 kV, naznačene 
struje 630 A, moći prekidanja 25 kA/3sec i dinamičke 
struje 63 kA 
• strujni merni transformatori , naznačenog napona 36 
kV, Ith= 16,5kA, Idyn= 41,2 kA, prenosnog odnosa 
2x150/5/5 A sa dva jezgra: 
   I class 0,5; Fs=10 15 VA 
   II 5P10   30 VA 

2 

• zemljospojnik sa signalnim kontaktima, naznačenog 
napona 38 kV, Ith=25kA, Idyn=63 kA 

kom 3     

3 Dodatak spojnoj ćeliji  (br. H05):  dimenzija 1500 x 
2160 x 2500mm 

kom 1     

4 Transport i montaža ćelija 35kV pauš. 1     
UKUPNO   

            
VI 35 kV priklju čak na transformatore - NABAVKA I MONTAŽA   

            

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina Jed. cena Iznos bez PDVa 

1 Jednožilni kabl 35 kV,  tip XHP 48 1x240/25 mm² 
(veza između transformatora 110/35/10 kV i trafo 
ćelija 35 kV), sa kablovskim završnicama za unutršnju 
i spoljnu montažu 

m 210     

2 Iskop zemlje za izradu rova dubine 0,8 m, širine na 
dnu rova 0,4 m, širine na vrhu rova 0,5 m, za 
polaganje jednožilnih kablova 35 kV na trasi između 
transformatora 110/35/10 kV i trafo ćelija 35 kV i 
zatrpavanje sa parcijalnim nabijanjem na svakih 15 
cm dubine, po polaganju kabla 

m³ 26     

3 Ostali nespecificiran materijal pauš. 1     
4 Transport i montaža opreme na pozicijama od 1-3 pauš. 1     

UKUPNO   
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VII Postrojenje 10kV - NABAVKA I MONTAŽA     
            

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina Jed. cena Iznos bez PDVa 

Transformatorske ćelije  (br. K01 i K16) - metalom 
oklopljene ćelije sa izvlačivim prekidačem za 
unutrašnju montažu, kompletno opremljene sa svim 
neophodnim delovima za spajanje, montažu, 
osvetljenje i grejanje, sa mikroprocesorskom zaštitom, 
dimenzija 800 x 1630 x 2420 mm, sledećih 
karakteristika: 12 kV, 50 Hz, 1250 A, 20 kA/1sec. 
Svaka ćelija opremljena je sledećim aparatima: 
• tropolni vakuumski izvlačivi prekidač za unutrašnju 
montažu, naznačenog napona 12 kV, naznačene 
struje 1250 A, moći prekidanja 25 kA/3sec; 
 

1 

• strujni merni transformatori , naznačenog napona 12 
kV, prenosnog odnosa 2x300/5/5/5 A sa tri jezgra: 
   I class 0,5; Fs=10,  15 VA, 
   II  5P10,   30 VA, 
   III 5P10,  30 VA. 

kom 2 

    

Izvodne ćelije (br. K03- K07 i K10-K14)- metalom 
oklopljene ćelije sa izvlačivim prekidačem za 
unutrašnju montažu, kompletno opremljene sa svim 
neophodnim delovima za spajanje, montažu, 
osvetljenje i grejanje, sa mikroprocesorskom zaštitom, 
dimenzija 800 x 1630 x 2420 mm, sledećih 
karakteristika: 12 kV, 50 Hz, 1250 A, 20 kA/1sec. 
Svaka ćelija opremljena je sledećim aparatima: 
• tropolni vakuumski izvlačivi prekidač za unutrašnju 
montažu , naznačenog napona 12 kV, naznačene 
struje 800 A, moći prekidanja 25 kA/3sec; 

• strujni merni transformatori , naznačenog napona 12 
kV, prenosnog odnosa 2x150/5/5 A sa dva jezgra: 
   I class 0,5; Fs=10,  15 VA, 
   II 5P10,   15 VA; 

• tropolni brzi noževi za uzemljenje, ručni pogon, 
naznačenog napona 12 kV; 

2 

• obuhvatni strujni transformator za izvodne kablove 
10kV,  prenosni odnos 50/1A,  kom 10 

    

Merne ćelije sa ku ćnim transformatorom  (br. K02 i 
K17) - metalom oklopljene ćelije za unutrašnju 
montažu, kompletno opremljene sa svim neophodnim 
delovima za spajanje, montažu, osvetljenje i grejanje,  
dimenzija 800 x 1600 x 2420 mm, sledećih 
karakteristika: 12 kV, 50 Hz, 1250A, 20 kA/1sec. 
Svaka ćelija opremljena je sledećim aparatima: 
• naponski merni transformatori, sa ugrađenim 
osiguračima 6,3 A, naznačenog napona 12 kV, 
podnosive struje kratkog spoja 25kA/3sec, prenosnog 
odnosa 10/√3/0,1/√3/0,1/3 kV sa dva jezgra: 
   I class 0,5,  20 VA, 
   II 1/3P, 90 VA; 

3 

• tropolni rastavljač, naznačenog napona 12 kV, 
naznačene struje 630 A, moći prekidanja 20 kA/3sec, 
sa osiguračkim podnožjem i osiguračem od 10 A. kom 2 
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Spojna ćelija  (br. K07) -  metalom oklopljena ćelija sa 
izvlačivim prekidačem za unutrašnju montažu, 
kompletno opremljena sa svim neophodnim delovima 
za spajanje, montažu, osvetljenje i grejanje, sa 
mikroprocesorskom zaštitom, dimenzija 800 x 1630 x 
2420mm, sledećih karakteristika: 12 kV, 50 Hz, 1250 
A, 20 kA/1sec. Ćelija je opremljena sledećim 
aparatima: 

4 

• tropolni vakuumski izvlačivi prekidač za unutrašnju 
montažu , naznačenog napona 12 kV, naznačene 
struje 1250A, moći prekidanja 25 kA/3sec. kom 1 

    

5 Dodatak spojnoj ćeliji  (br. K08): metalom oklopljena 
ćelija za unutrašnju montažu, kompletno opremljena 
sa svim neophodnim delovima za spajanje i montažu, 
dimenzija 800 x 1630 x 2420 mm, sledećih 
karakteristika:   12 kV, 50 Hz, 2000 A, 20 kA/1sec.  kom 1 

    

6 Trafo boks , konstruisan kao rešetka, spoljašnjih 
dimenzija 1100x1100mm, sa transformatorom za 
sopstvenu potrošnju sledećih karakteristika: 10/0,4 
kV, 100 kVA, 50 Hz, Dyn5, ONAN, 420 kg. kom 2 

    

7 Transport i montaža ćelija 10kV i kućnih 
transformatora 10/0.4kV 

pauš. 1     

UKUPNO   
            

VIII 10 kV priklju čak na transformatore - NABAVKA I MONTAŽA   
            

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina Jed. cena Iznos bez PDVa 

1 Jednožilni kabl 10 kV, tip XHP 48 1x150/25 mm² 
(veza između transformatora 110/35/10 kV i trafo 
ćelije 10 kV) sa kablovskim završnicama 

m 325     

2 Trožilni kabl 10 kV, tip XHP 48 3x95/6 mm² (veza 
između kućnog transformatora i ćelije za merenje i 
kućni transformator), sa kablovskim završnicama 

m 15     

3 Iskop zemlje za izradu rova dubine 0,8 m, širine na 
dnu rova 0,4 m, širine na vrhu rova 0,5 m, za 
polaganje jednožilnih kablova 10 kV na trasi između 
transformatora 110/35/10 kV i trafo ćelija 10 kV i 
zatrpavanje sa parcijalnim nabijanjem na svakih 15 
cm dubine, po polaganju kabla 

m³ 10     

4 Kablovski regal proizveden od čeličnih žica, 
međusobno zavarenih, širine 500 mm, proizvođač 
"Kablofil", tip CF 54/500 

m 6     

5 Spojnica, za kablovski regal, proizvođač "Kablofil", tip 
EDRN 

kom. 4     

6 Nosač kablovskog regala, montira se na zid, 
proizvođač "Kablofil", tip C41S500 kom. 7     

7 Zavrtanj i podloška, za pričvršćivanje kablovskog 
regala na nosač, proizvođač "Kablofil", tip BTRCC 
6x20 i CE 25 

kom. 7     

8 Ostali nespecificiran materijal pauš. 1     
9 Transport i montaža opreme u tačkama od 1 do 8 pauš. 1     

UKUPNO   
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IX RAZVOD NAIZMENIČNOG NAPONA - NABAVKA I MONTAŽA      

              

r.b. OPIS SL. TIPU Jed. 
mere Kol. Jed. cena Iznos bez PDVa 

1 Tropolni prekidač tipa "COMPACT 160" sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 400/230V, 50Hz 
- nazivna struja 160A 
- nazivne moći prekidanja min 6kA 
- tip TMD: 
       - podesiva termička zaštita 
       - fiksna kratkospojna zaštita, I3=10xIn 
- sa jednim preklopnim signalnim kontaktom 
stanja i 
  kontaktom odrađivanja tipa AUX T1-T2-T3-
T4-T5 1Q+1SY 
 
Napomena: 
Ovaj prekidač je smešten u trafo box-u 
kućnog transformatora. 

Tmax 
T1B  
“ABB” 

kom 2     

2 Slobodnostojeći limeni orman, za unutrašnju 
montažu, sa desnom bočnom stranom i 
zadnjom stranom, vratima sa bravom i 
ključem, dostupan samo sa prednje strane. 
 
Orman je opremljen sa: 
- osnovnom pločom za prolaz kablova sa 
donje strane 
- montažnom pločom: MP 3/12 W - 1 kom. 
- kablovskim uvodnicama sa membranom od 
sundjeraste gume  
  za ormane KB -W i ormane dubine 360mm: 
UK-W - 3 kom. 
- bocni paneli za ormane KB  W dubine 600 i 
visine 1900mm 
  (1 komplet -2 stranice*): BP 19-6 - 1 komplet 
- sa postoljem 
- priborom za međuveze 
- kukom za transport kranom 
- IP55 
- nosač za dokumentaciju formata (A4): ND-
A4 - 1kom. 
 
Orman se isporučuje kompletno ožičen sa 
ugrađenom  opremom prema ovoj 
specifikaciji. 
 
Dimenzije ormana su VxŠxD: 
(1900+100)x860x600mm. 
 
Napomena: 
* - jedna stranica je za desni bok ormana 
širine 860mm, a jedna je za levi bok ormana 
širine 610mm. 

KB3/12/6
0 W 
 
EVROTE
HNA 

kom 1     
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3 Slobodnostojeći limeni orman, za unutrašnju 
montažu, sa levom bočnom stranom i 
zadnjom stranom, vratima sa bravom i 
ključem, dostupan samo sa prednje strane. 
 
Orman je opremljen sa: 
- osnovnom pločom za prolaz kablova sa 
donje strane 
- montažnom pločom: MP 2/12 W - 1 kom. 
- kablovskim uvodnicama sa membranom od 
sundjeraste gume  
  za ormane KB -W i ormane dubine 360mm: 
UK-W - 2 kom. 
- sa postoljem 
- priborom za međuveze 
- kukom za transport kranom 
- IP55 
- nosač za dokumentaciju formata (A4): ND-
A4 - 1kom. 
 
Orman se isporučuje kompletno ožičen sa 
ugrađenom  opremom prema ovoj 
specifikaciji. 
 
Dimenzije ormana su VxŠxD: 
(1900+100)x610x600mm. 

KB2/12/6
0W 
 
EVROTE
HNA 

kom 1     

4 Mikroprocesorski uređaj za merenje i 
signalizaciju sa sledećim karakteristikama: 
- lokalne funkcije: 
       - LCD displej za prikaz teksta i merenih 
veličina 
       - LED diode sa mogućnošću slobodnog 
dodeljivanja 
         signala 
- komunikacije: 
       - interfejs sa prednje strane uređaja za 
priključenje 
         PC-a (električno RS232 ili optikom) 
       - sistemski interfejs na zadnjoj strani 
uređaja 
         (protokol IEC61850, optika) 
- opšte funkcije: 
       - prikaz greške 
       - registracija (memorisanje) događaja 
       - registrovanje kvara i arhiviranje 
       - merenja 
       - samonadzor 
- analogni ulazi: 
       - 3 naponska ulaza 230V, 50Hz 
       - 6 strujnih ulaza naznačene struje 5A, 
50Hz 
- ≥ 3 binarna izlaza 
- ≥ 18 binarnih ulaza 
- za ugradnju (flush mounting) 
- napajanje 110V DC 

SEL 
2411 
 “SEL 
USA” 

kom 1     

5 Sedmopolna stepenasta sklopka sa nultim 
položajem: 
 - 400/230V AC 
 - 200A 
 - 3 stepena 
 - sa sedmim polom 10A za signalizaciju 

4G200-
161-U 
 “Rade 
Končar” 

kom 1     
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6 Strujni transformatori sa sledećim 
karakteristikama: 
- 150/5 A 
- kl.0.5; Fs=5 
- 10 VA 

CT3/150 
 “ABB” kom 6     

7 Transformatorsko trofazno dvotarifno brojilo 
aktivne energije sa sledećim karakteristikama: 
- sa priključkom za napon 231/400V 
- sa priključkom za struju 5A 
- klase 1 

DMG2 
5(5)A 
ENEL 

kom 1     

8 Monofazni izolacioni transformator: 
- 50VA 
- 230/100V AC 
- suvi 
- Ik=6kA 

 
 “DAK” 

kom 1     

9 Voltmetar za kontrolno merenje sa sledećim 
karakteristikama: 
- za merenje trenutne efektivne vrednosti 
napona 
- za direktan priključak na napon 400V/231V, 
50Hz 
- sa skalom opsega 0-500V 
- sa pokretnim gvožđem 
- za ugradnju 
- dimenzija 72x72mm 

FQ0307 
“Iskra” kom 2     

10 Voltmetarska preklopka za merenje linijskih i 
faznih napona sa nultim položajem. 

OMV30P
B 
 “ABB” 

kom 2     

11 Kontrolnik naizmeničnog napona: 
- 3x200-500V AC 
- kontrola napona i provera redosleda faza 
- sa dva mirna signalna kontakta (jedan za 
signalizaciju 
  nestanka napona, a drugi za uslov uključenja 
nužnog svetla) 

CM-PFS 
 “ABB” 

kom 1     

12 Jednopolna grebenasta preklopka sa nultim 
položajem: 
- 400/230V AC 
- In=10A 

OMU1PB 
 “ABB” 

kom 1     

13 Jednopolna grebenasta sklopka sa nultim 
položajem: 
- 400/230V AC 
- In=10A 

OMA1PB
A 
 “ABB” 

kom 1     

14 Kontaktor sledećih karakteristika: 
- Uc=220-230V AC 
- AC3: 380-400V AC - 5.5kW - 12A 

A12-30-
01 
 “ABB” 

kom 1     

15 Fotorele za automatsko uključivanje i 
isključivanje rasvete: 
- napon napajanja 230V AC 
- sa senzorom (jednokanalni) 

TW-1 
 “ABB” 

kom 1     

16 Pomoćni rele sa sledećim karakteristikama: 
- 230V AC 
- komplet sa podnožjem 
- sa dva preklopna kontakta 

RT 
424730 
ES50,MS
16 
 “ABB” 

kom 1     
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17 Visoko-učinski horizontani tropolni osigurač-
rastavljač sledećih karakteristika: 
 - za struju 160A 
 - nazivni napon 500V 
 - sa mikroprekidačem za signalizaciju ispada 
osigurača 
 
Napomena: jedan se nalazi u ormariću za 
napajanje mašine za filtriranje ulja 

XLP00-
6BC 
“ABB” 

kom 2     

18 Umetak za osigurač-rastavljač pod t.17: 
 - gG karakteristike 
 - nazivnog napona 500V 
 - nominalne struje 160A 
 - veličine 00 

NVO-
00C 
“SCHNEI
DER” 

kom 6     

19 Trofazna utičnica za napajanje mernih kola za 
ispitivanje kablova 35kV i 10kV: 
 - 400/230V AC 
 - 63A 
 - IP44 

UKO-
UTO 
63A/5 

kom 1     

20 TrofaznI utikač za napajanje mernih kola za 
ispitivanje kablova 35kV i 10kV: 
 - 400/230V AC 
 - 63A 
 - IP44 

UKO-
UTO 
63A/5 

kom 1     

21 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 63A 
- karakteristike D 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 D 
63 
 “ABB” 

kom 1     

22 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 6A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 B 6 
 “ABB” 

kom 5     

23 Jednopolni zaštitni automatski prekidač 
sledećih karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 6A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S201 B 6 
 “ABB” 

kom 3     

24 Jednopolni zaštitni automatski prekidač 
sledećih karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 6A 
- karakteristike C 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S201 C 6 
 “ABB” kom 1     
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25 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 10A 
- karakteristike C 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 C 
10 
 “ABB” 

kom 3     

26 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 10A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 B 
10 
 “ABB” 

kom 2     

27 Jednopolni zaštitni automatski prekidač 
sledećih karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 10A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S201 B 
10 
 “ABB” 

kom 3     

28 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 20A 
- karakteristike C 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 C 
20 
 “ABB” 

kom 5     

29 Jednopolni zaštitni automatski prekidač 
sledećih karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 20A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S201 B 
20 
 “ABB” 

kom 1     

30 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 16A 
- karakteristike C 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 C 
16 
 “ABB” 

kom 1     

31 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 16A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 B 
16 
 “ABB” 

kom 7     
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32 Tropolni zaštitni automatski prekidač sledećih 
karakteristika: 
- nazivni napon 230/400VAC; 50Hz 
- nazivne struje 50A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S203 B 
50 
 “ABB” 

kom 3     

33 Ormarić za priključenje mašine za filtriranje 
ulja, sledećih karakteristika:: 
-  za spoljašnju montažu 
-  dimenzija 800x300x210mm 
-  sa montažnom pločom MP 1/3 
-  sa dve kablovske uvodnice odozdo, 
   uvodnica je tipa PG42 PA sa maticom IP68 

KB 1/5 
“EVROT
EHNA” 

kom 1     

34 Jednopolni zaštitni automatski prekidač 
400/230VAC, 6A, "B", 6kA. 

S201 B 6 
 “ABB” 

kom 2     

35 Monofazna "šuko" utičnica 230VAC, 16A OG II 
16A 

kom 2     

36 Mikroprekidač za vrata ormana sa jednim 
mirnim i jednim radnim kontaktom (duga 
poluga sa točkićem) 

M3 13 
NO+NC 

kom 2     

37 Fluo svetiljka za osvetljenje ormana, 18W, 
230VAC 

“Strela  
FEP  

kom 1     

38 Fluo svetiljka za osvetljenje ormana, 15W, 
230VAC 

“Strela - 
FEP  

kom 1     

39 Šine od elektrolitičkog bakra (Ecu) preseka 
20x5mm, 320A, 
(ST=3M) 

“EVROT
EHNA” 

kg 3     

40 Trofazni izolator za čine od 12x5mm do 
30x10mm (250-630)A 

TZ 3.630 
“EVROT
EHNA” 

kom 3     

41 Izolator M8 30mm M8-30 
“EVROT
EHNA” 

kom 7     

42 Krajnji držač za TS 35 šinu ES 35 
“EVROT
EHNA” 

kom 10     

43 Grupni marker GT1 kom 5     
44 Redne stezaljke (strujne) UGSK/S 

“PHOENI
X” 

kom 20     

45 Redne stezaljke (naponske) za provodnike do 
25mm2 

UT16 
“PHOENI
X” 

kom 15     

46 Redne stezaljke (naponske) za provodnike do 
16mm2 

UT10 
“PHOENI
X” 

kom 30     

47 Redne stezaljke (naponske) za provodnike do 
10mm2 

UT6 
“PHOENI
X” 

kom 215     

48 Ostali sitan nespecificiran materijal   pauš.       
49 Proizvođačka dokumentacija ormana   pauš.       
50 Šemiranje ormana   pauš.       
51 Montaža   pauš.       
52 Transport   pauš.       

UKUPNO   
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X RAZVOD  JEDNOSMERNOG  NAPONA, ISPRAVLJA Č I BATERIJA - 
NABAVKA I MONTAŽA  

              

r.b. OPIS SL. TIPU Jed. 
mere Kol. Jed. cena Iznos bez PDVa 

1 Slobodnostojeći limeni orman, za unutrašnju 
montažu, sa obe bočne strane i zadnjom 
stranom, vratima sa bravom i ključem, 
dostupan samo sa prednje strane. 
 
Orman je opremljen sa: 
- osnovnom pločom za prolaz kablova sa 
donje strane 
- montažnom pločom: MP 3/12 W - 1 kom. 
- kablovskim uvodnicama sa membranom od 
sundjeraste gume  
  za ormane KB -W i ormane dubine 360mm: 
UK-W - 3 kom. 
- bocni paneli za ormane KB  W dubine 600 i 
visine 1900mm 
  (1 komplet -2 stranice): BP 19-6 - 1 komplet 
- nosećim šinama 
- priborom za međuveze 
- kukom za transport kranom 
- IP55 
- nosač za dokumentaciju formata (A4): ND-
A4 - 1kom. 
 
Orman se isporučuje kompletno ožičen sa 
ugrađenom  opremom prema ovoj 
specifikaciji. 
 
Dimenzije ormana su VxŠxD: 
(1900+100)x860x600mm. 

KB3/12/6
0 W 
 
“EVROT
EHNA” 

kom 1     

2 Modularni ispravljački sistem koji se sastoji 
od: 
 - 5 modula tipa RM 30110 
 - jedinice za kontrolu i monitoring 
ispravljačkog sistema 
   tipa SM34 
 - zaštitnih elemenata (osigurači, automatski 
prekidači) 

RM 
30110 
 “ENEL 
PS” 

kom 1     
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3 Mikroprocesorski uređaj za merenje i 
signalizaciju sa sledećim karakteristikama: 
- lokalne funkcije: 
       - LCD displej za prikaz teksta i merenih 
veličina 
       - LED diode sa mogućnošću slobodnog 
dodeljivanja 
         signala 
- komunikacije: 
       - interfejs sa prednje strane uređaja za 
priključenje 
         PC-a (električno RS232 ili optikom) 
       - sistemski interfejs na zadnjoj strani 
uređaja 
         (protokol IEC61850, optika) 
- opšte funkcije: 
       - prikaz greške 
       - registracija (memorisanje) događaja 
       - registrovanje kvara i arhiviranje 
       - merenja 
       - samonadzor 
- analogni ulazi: 
       - 1 naponski ulaz 110V DC 
       - 1 ulaz 0-20mA 
- ≥ 3 binarna izlaza 
- ≥ 26 binarnih ulaza 
- za ugradnju (flush mounting) 
- napajanje 110V DC 

SEL 
2411 
 “SEL 
USA” 

  1     

4 Kontroler jednosmernog napona: 
- mernog opsega 0-150V 
- sa izvedenom signalizacijom 
        niskog napona 
        zemljospoja na jednom od polova 
baterije 
        kvara uređaja 
- moguće podešavanja nivoa okidanja za 
  zemljospojeve i podnapon (na zahtev kupca) 
- napon napajanja 230VAC 
- u kućištu za nadgradnju 

KJN-A 
 
“InConM
ark” 

kom 1     

5 Dvopolni prekidač tipa "COMPACT160" sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 250V DC 
- nazivna struja 100A 
- nazivne moći prekidanja min 6kA 
- tip TMD: 
       - podesiva termička zaštita 
       - fiksna kratkospojna zaštita, I3=10xIn 
- sa jednim preklopnim signalnim signalnim 
kontaktom stanja i 
  kontaktom odrađivanja tipa AUX T1-T2-T3-
T4-T5 1Q+1SY 

T1B-160 
“ABB” 

kom 1     

6 Strujni šant 
-  naznačene struje 100A/60mV 

AR0101 
"ISKRA" kom 4     
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7 Ampermetar za kontrolno merenje sa 
sledećim karakteristikama: 
 -  za jednosmernu struju 
 -  za priključak na šant 100A/60mV 
 -  sa skalom opsega ±100A 
 -  sa pokretnim gvožđem 
 -  za ugradnju 
 -  dimenzija 72x72mm 

BQ0307 
"ISKRA" kom 1     

8 Merni pretvarač struje: 
 -  za priključak na šant 100A/60mV 
 -  sa izlaznim opsegom 0-20mA 
 -  napon napajanja 99-130V DC 

"PUPIN" kom 2     

9 Merni pretvarač temperature: 
 -  za priključak Pt100 sondu 
 -  sa izlaznim opsegom 0-20mA 
 -  napon napajanja 99-130V DC 

"PUPIN" kom 2     

10 Termometar za merenje temperature u suvim i 
vlažnim prostorijama, za merenje spoljašne 
temperature, sledećih karakteristika: 
- KUĆIŠTE:plastično, vodonepropusno 
- ZAŠTITNA CEV:Ø 6 mm; materijal Č 4574 
- MERNI OTPOR:Pt 100, klasa B 
- MERNO PODRUČJE:-30 do +60°C 

9F53 
"MARUS
ATM" 

kom 2     

11 Kontaktor sledećih karakteristika: 
- Uc=130V DC 
- AC3: 380-400V AC - 5.5kW/12A 

AL 12-
30-01 
“ABB” 

kom 1     

12 Voltmetar za kontrolno merenje sa sledećim 
karakteristikama: 
 -  za priključak na napon 130V DC 
 -  sa skalom opsega 0-150V 
 -  sa pokretnim gvožđem 
 -  za ugradnju 
 -  dimenzija 72x72mm 

BQ0307 
“ISKRA” 

kom 3     

13 Tropolna sklopka sa nultim položajem: 
 - 130V DC 
 - 100A 
 - sa trecim polom 10A za signalizaciju 

4G100-
10-U 
“R.Konča
r” 

kom 1     

14 Tropolna preklopka sa nultim položajem: 
 - 130V DC 
 - 10A 

OMU3PB 
“ABB” 

kom 1     

15 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 125V DC 
- nazivne struje 6A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 B 6 
“ABB” 

kom 6     

16 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 125V DC 
- nazivne struje 6A 
- karakteristike C 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 C 6 
“ABB” 

kom 1     
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17 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 125V DC 
- nazivne struje 25A 
- karakteristike D 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 D 
25 
“ABB” 

kom 8     

18 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 125V DC 
- nazivne struje 20A 
- karakteristike D 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 D 
20 
“ABB” 

kom 1     

19 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 130V DC 
- nazivne struje 16A 
- karakteristike D 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 D 
16 
“ABB” 

kom 21     

20 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 125V DC 
- nazivne struje 16A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 B 
16 
“ABB” 

kom 1     

21 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 125V DC 
- nazivne struje 10A 
- karakteristike B 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 B 
10 
“ABB” 

kom 2     

22 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 125V DC 
- nazivne struje 40A 
- karakteristike C 
- prekidne moći 6kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom S2C-
H6R 

S202 C 
40 
“ABB” 

kom 2     
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23 Prolazna kutija – ormarić od dekapiranog lima, 
za unutrašnju montažu, dimenzija ŠxVxD 
300x500x210. 
 
Orman je opremljen sa kablovskim 
uvodnicama tipa PG29 od poliamida sa 
maticom (komplet) IP68 (PG29 PA Complet): 
 - sa donje strane za kabl PP00 2x25qmm 
 - sa gornje strane za kabl 2 x PP00 1x25qmm 
 - sa montažnom pločom 
Ukupno uvodnica: 3 komada. 

KB 1/3 
 
“EVROT
EHNA” 

kompl
et 1     

24 Visoko-učinski horizontani jednopolni 
osigurač-rastavljač sledećih karakteristika: 
 - za struju 160A 
 - nazivni napon 500V 
 - sa mikroprekidačem za signalizaciju ispada 
osigurača 

XLBM00-
1P 
“ABB” 

kom 2     

25 Umetak za osigurač-rastavljač pod t.23: 
 - gG karakteristike 
 - nazivnog napona 500V 
 - nominalne struje 160A 
 - veličine 00 

NVO-
00C 
“SCHNEI
DER” 

kom 2     

26 Stacionarna akumulatorska Ni-Cd baterija, za 
napon 110V DC,  sastavljena od 80 redno 
vezanih ćelija. Ćelije se nalaze u plastičnom 
kućištu i poređane su na jednonivovsku 
stalažu. 
Kapacitet baterije iznosi 240Ah. 
Bateriju isporučuje proizvođač kompletno 
postavljenu. 

KPL-240-
P 
“Krušik - 
Valjevo” 

kompl
et 

1     

27 Jednopolni zaštitni automatski prekidač 
400/230VAC, 6A, "B". 

S201 B 6  
“ABB” 

kom 2     

28 Monofazna "šuko" utičnica 230VAC OG II 
16A 

kom 1     

29 Mikroprekidač za vrata ormana sa jednim 
mirnim i jednim radnim kontaktom (duga 
poluga sa točkićem) 

M3 13 
NO+NC kom 1     

30 Fluo svetiljka za osvetljenje ormana, 8W, 
230VAC 

“Strela - 
FEP  kom 1     

31 Trofazni izolator za čine od 12x5mm do 
30x10mm (250-630)A 

TZ 3.630 
“EVROT
EHNA” 

kom 2     

32 Izolator M8 30mm M8-30 
“EVROT
EHNA” 

kom 5     

33 Grupni marker GT1 kom 3     
34 Elektrolitički bakar Ecu   kg 2     
35 Redne stezaljke (naponske) za provodnike do 

10qmm 
UT6 
“PHOENI
X” 

kom 245     

36 Ostali sitan nespecificiran materijal   pauš. 1     
37 Proizvođačka dokumentacija ormana   pauš. 1     
38 Šemiranje ormana   pauš. 1     
39 Montaža   pauš. 1     
40 Transport   pauš. 1     

UKUPNO   
              

XI RAZVOD  INVERTORSKOG  NAPONA - NABAVKA I MONTAŽA      
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r.b. OPIS SL. TIPU Jed. 
mere Kol. Jed. cena Iznos bez PDVa 

1 Slobodnostojeći limeni orman, za unutrašnju 
montažu, sa obe bočne strane i zadnjom 
stranom, vratima sa bravom i ključem, 
dostupan samo sa prednje strane. 
 
Orman je opremljen sa: 
- osnovnom pločom za prolaz kablova sa 
donje strane 
- montažnom pločom: MP 2/12 W - 1 kom. 
- kablovskim uvodnicama sa membranom od 
sundjeraste gume  
  za ormane KB -W i ormane dubine 360mm: 
UK-W - 2 kom. 
- bocni paneli za ormane KB  W dubine 600 i 
visine 1900mm 
  (1 komplet -2 stranice): BP 19-6 - 1 komplet 
- nosećim šinama 
- priborom za međuveze 
- kukom za transport kranom 
- IP55 
- nosač za dokumentaciju formata (A4): ND-
A4 - 1kom. 
Orman se isporučuje kompletno ožičen sa 
ugrađenom  opremom prema ovoj 
specifikaciji. 
 
Dimenzije orman su VxŠxD: 
(1900+100)x610x600mm. 

KB2/12/6
0 W 
 
“EVROT
EHNA” 

kom 1     

2 Monofazni invertor: 
- izlazna snaga 3000 VA 
- ulazni napon od 88V DC do 160V DC 
- izlazni napon 230 V (podesiv od 208V do 
240V) 
- učestanost izlaznog napona 50 Hz 

ARCON 
ST3000 
 “CET” 

koma
da 1     

3 Tropolna preklopka: 
 - 230V AC 
 - 40A 
 - sa trećim polom za signalizaciju 

 
“ABB” 

koma
da 

1     

4 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 230V, 50Hz 
- nazivna struja 40A 
- karakteristike D 
- Ik=25kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom 

S802S 
D40 
“ABB” 

koma
da 1     

5 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 230V, 50Hz 
- nazivna struja 25A 
- karakteristike D 
- Ik=25kA 
- sa jednim mirnim signalnim kontaktom 

S802S 
D25 
“ABB” 

koma
da 

1     
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6 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 230V, 50Hz 
- nazivna struja 6A 
- karakteristike B 
- Ik=6kA 

S202 B6 
“ABB” 

koma
da 3     

7 Dvopolni zaštitni automatski prekidač sa 
sledećim karakteristikama: 
- nazivni napon 230V, 50Hz 
- nazivna struja 3A 
- karakteristike C 
- Ik=6kA 

S202 C3 
“ABB” 

koma
da 

5     

8 Voltmetar za kontrolno merenje sa sledećim 
karakteristikama: 
 -  za priključak na napon 230V AC 
 -  sa skalom opsega 0-250V 
 -  sa pokretnim gvožđem 
 -  za ugradnju 
 -  dimenzija 72x72mm 

FQ0307 
“Iskra” 

koma
da 

1     

9 Jednopolni zaštitni automatski prekidač 
400/230VAC, 6A, "B". 

S201 B 6  
“ABB” 

koma
da 2     

10 Monofazna "šuko" utičnica 230VAC OG II 
16A 

koma
da 

1     

11 Mikroprekidač za vrata ormana sa jednim 
mirnim i jednim radnim kontaktom (duga 
poluga sa točkićem) 

M3 13 
NO+NC 

koma
da 

1     

12 Fluo svetiljka za osvetljenje ormana, 8W, 
230VAC 

“Strela - 
FEP  

koma
da 

1     

13 Trofazni izolator za čine od 12x5mm do 
30x10mm (250-630)A 

TZ 3.630 
“EVROT
EHNA” 

koma
da 

2     

14 Izolator M8 30mm M8-30 
“EVROT
EHNA” 

koma
da 

5     

15 Elektrolitički bakar Ecu   kg 1,2     
16 Redne stezaljke (naponske) za provodnike do 

10qmm 
UT6 
“PHOENI
X” 

koma
da 

50     

17 Krajnji držač za TS 35 šinu ES 35 
“EVROT
EHNA” 

koma
da 

4     

18 Ostali sitan nespecificiran materijal   pauš. 1     
19 Proizvođačka dokumentacija ormana   pauš. 1     
20 Šemiranje ormana   pauš. 1     
21 Montaža   pauš. 1     
22 Transport   pauš. 1     

UKUPNO   
 
XII KABLOVI - NABAVKA I MONTAŽA           

            

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina Jed. cena Iznos bez PDVa 

1 PP40 10x2.5 mm² m 15     
2 PP40 2x10 mm² m 120     
3 PP40 4x4 mm² m 20     
4 PP40 2x6 mm² m 150     
5 PP40 4x2.5 mm² m 70     
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6 PP40 2x2.5 mm² m 90     
7 PP41 3x70+35 mm² m 80     
8 PP41 4x4 mm² m 80     
9 PP41 4x2.5 mm² m 200     
10 PP41 2x10 mm² m 200     
11 PP41 2x6 mm² m 50     
12 PP41 2x2.5 mm² m 30     
13 PP00 3x70+35 mm² m 60     
14 PP00 4x25 mm² m 60     
15 PP00 2x25 mm² m 5     
16 PP00 1x25 mm² m 15     
17 PP00-Y 5x10 mm² m 5     
18 PP00 2x10 mm² m 10     
19 PP00 2x6 mm² m 50     
20 PP00-Y 3x2.5 mm² m 150     
21 PP00 4x2.5 mm² m 50     
22 PP00 2x2.5 mm² m 100     
23 Transport pauš. 1     

UKUPNO   
 

XIII ZAŠTITA I UPRAVLJANJE           
            

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina Jed. cena Iznos bez PDVa 

  1. Orman upravljanja i zaštite R1 - DV polje E02     

1 

Slobodnostojeći orman za unutrašnju montažu, 
napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa 
staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa 
mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, 
sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 
800x800x2200mm (širina x dubina x visina). 

kom 1 

    
Numerička zaštitna i upravljačka jedinica polja, sa LCD 
displejem za prikaz šeme polja, teksta i prikazom mernih 
veličina i podešenja, operatorskim panelom za 
komandovanje rasklopnim aparatima, sa 12 funkcijskih 
tastera, sa 24 konfiguralne ledice, sa priključkom sa 
prednje strane za priključak na PC (električni RS232), sa 
sistemskim interfejsom sa zadnje strane (IEC 61850-
protokol, dvostruki optički), sa 39 binarnih ulaza i 31 
binarnih izlaza, sa indikacijom operacija u polju, 
indikacijom kvarova, listom događaja, samonadzorom 
uređaja, sa mogućnošću promene parametara 
podešenja, merenjem srednjih i min/max vrednosti, sa 
mogućnošću programiranja. 
-        In=1A 
-        Un=100V AC 
-        nazivna frekvencija 50Hz 

2 

-        pomoćni napon 125V DC 

kom 1 

    

3 

Numerički distantni rele za zaštitu dalekovodnog polja, sa 
LCD displejem za prikaz teksta i podešenja, sa 8 
funkcijskih tastera, sa 24 LED diode, sa priključkom sa 
prednje strane za priključak na PC (električni RS232), sa 
sistemskim interfejsom sa zadnje strane (IEC 61850-
protokol, dvostruki optički), sa 15 binarnih ulaza i 23 
binarnih izlaza, sa indikacijom operacija u polju, 
indikacijom kvarova, listom događaja, samonadzorom 
uređaja, sa mogućnošću promene parametara 
podešenja, sa mogućnošću programiranja. 

kom 1 
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-        In=1A 
-        Un=100V AC 
-        nazivna frekvencija 50Hz 
-        pomoćni napon 125V DC 

4 Ispitna utičnica za ispitivanje zaštite u pogonu. kom 2     
Dvopolni automatski prekidač 
-        prekidna moć 6kA 
-        In=20A 
-        Un=110V DC 
-        sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktom 

5 

-        “C” karakteristike 

kom 1 

    
Dvopolni automatski prekidač 
-        prekidna moć 6kA 
-        In=16A 
-        Un=110V DC 
-        sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktom 

6 

-        “C” karakteristike 

kom 2     

Dvopolni automatski prekidač 
-        prekidna moć 6kA 
-        In=6A 
-        Un=110V DC 
-        sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktom 

7 

-        “C” karakteristike 

kom 8     

Relej za kontrolu isključnog kruga 
8 

-        Un=110V DC 
kom 6 

    
Pokazivač položaja prekidača dimenzija 25x25mm 

9 
-        Un=110V DC 

kom 1 
    

Pokazivač položaja rastavljača dimenzija 25x25mm diam 
10 

-        Un=110V DC 
kom 5 

    
Pomoćni relej sa podnožjem 

-        Un=110V DC 11 

-        sa tri preklopna kontakta 

kom 25 

    
Pomoćni relej sa podnožjem 

-        Un=60V AC 12 

-        sa tri preklopna kontakta 

kom 4 

    

13 
Ampermetar za priključak na strujni transformator 
600/1A, skale 90° 

kom 1 
    

14 Voltmetar za priključak na naponski transformator  kl. 1,5 kom 1     
Taster sa tipkom bele boje 

15 
-        dva radna kontakta 

kom 6 
    

Taster sa tipkom crvene boje 

-        tri mirna kontakta 16 

-        tri radna kontakta 

kom 1 

    
Taster sa tipkom zelene boje 
-        tri mirna kontakta 17 
-        tri radna kontakta 

kom 1 
    

18 Termostat, 0..+60°C,  kom 1     
Preklopka LOK.-DALJ., dvopoložajna, tropolna, panelna 

19 
-        In=10A 

kom 1 
    

Monofazna utičnica 
-        In=16A 
-        Un=230V  

20 

-        nominalna frekvencija 50Hz 

kom 1 

    



 112 од 154 
 

Neonka za osvetljenje ormana sa prekidačem na sebi 
-        Pn=6W 21 
-        Un=110-230V AC 

kom 1 
    

Grejač 
-        Pn=150W 22 
-        Un=230V AC 

kom 1 
    

Jednopolni automatski prekidač 
-        In=6A 23 
-        Un=240V AC 

kom 1 
    

24 Strujne redne stezaljke za provodnike do 10mm² kom 16     
25 Redne stezaljke za provodnike do 10mm² kom 20     
26 Redne stezaljke za provodnike do 10mm² kom 251     
27 Sitni montažni materijal pauš.       
28 Montaža, ispitivanje i parametriranje uređaja pauš.       
29 Proizvođačka dokumentacija ormana pauš.       

  2. Orman upravljanja i zaštite R2 - trafo polje E 03     

1 

Slobodnostojeći orman za unutrašnju montažu, 
napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa 
staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa 
mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, 
sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 
850x800x2200mm (širina x dubina x visina). 

kom 1     

Numerička zaštitna i upravljačka jedinica 
transformatorskog polja 110 kV, sa LCD displejem za 
prikaz šeme polja, teksta i prikazom mernih veličina i 
podešenja, operatorskim panelom za komandovanje 
rasklopnim aparatima, sa 12 funkcijskih tastera, sa 24 
LED diode, sa priključkom sa prednje strane za priključak 
na PC (električni RS232), sa sistemskim interfejsom sa 
zadnje strane (IEC 61850-protokol, dvostruki optički), sa 
55 binarnih ulaza i 24 binarnih izlaza, sa indikacijom 
operacija u polju, indikacijom kvarova, listom događaja, 
samonadzorom uređaja, sa mogućnošću promene 
parametara podešenja, merenjem srednjih i min/max 
vrednosti, sa mogućnošću programiranja. 
-        In=1A 
-        Un=100V AC 
-        nazivna frekvencija 50Hz 

2 

-        pomoćni napon 125V DC 

kom 1 

    
Mikroprocesorski uređaj za automatsku regulaciju 
napona, sa LCD displejem za prikaz teksta i mernih 
veličina i podešenja, sa 9 LED dioda, sa priključkom sa 
prednje strane za priključak na PC, sa sistemskim 
interfejsom sa zadnje strane (IEC 61850-protokol, 
ethernet priključak), sa složenom strujno-naponski 
zavisnom regulacijom za vođenje transformatora u 
pojedinačnom i paralelnom radu, u paralelnom radu 
vođenje transformatora po principu "vodeći-prateći" i 
"minimalne cirkulacione struje", sa strujno zavisnom 
regulacijom na principu LCD i Z kompenzacije, sa 
mogućnošću rada u dva režima: "sa redukcijom napona " 
i "bez redukcije napona", sa spoljnim izborom režima 
rada, sa funkcijom prenaponske i podnaponske blokade 
ARN, sa indikacijom operacija u polju, indikacijom 
kvarova, listom događaja, merenjem srednje i min/max 
vrednosti, samonadzorom uređaja i mogućnošću 
promene parametara podešenja. 
-        In=5A 

3 

-        Un=100V AC 

kom 1 
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-        nazivna frekvencija 50Hz 
-        pomoćni napon 125V DC 
Numerički diferencijalni relej za zaštitu tronamotajnog 
transformatora sa LCD displejem za prikaz teksta i 
prikazom mernih veličina i podešenja, operatorskim 
panelom za komandovanje rasklopnim aparatima, sa 12 
funkcijskih konfigurabilnih tastera, sa 36 konfigurabilnih 
LED dioda, sa priključkom sa prednje strane za priključak 
na PC (električni RS232), sa sistemskim interfejsom sa 
zadnje strane (IEC 61850-protokol, optički), sa 31 
binarnih ulaza i 16 binarnih izlaza, sa indikacijom 
operacija u polju, indikacijom kvarova, listom događaja, 
samonadzorom uređaja, sa mogućnošću promene 
parametara podešenja, sa mogućnošću programiranja, 
sa diferencijalnom zaštitom transformatora, 
prekostrujnom, ograničenom zemljospojnom zaštitom, 
zaštitom od nesimetričnog preopterećenja, prekostrujnom 
zaštitom za uzemljenje kućišnu zaštitu i termičkom 
zaštitom. 
-        In=1A   i   5A  i  5A 
-        Un=100V AC 
-        nazivna frekvencija 50Hz 

4 

-        pomoćni napon 125V DC 

kom 1 

    
Prekostrujni relej, sa prekostrujnom i zemljospojnom 
zaštitom. 
-        In=1A 
-        Un=100V AC 
-        nazivna frekvencija 50Hz 

5 

-        pomoćni napon 125V DC 

kom 1 

    
6 Kondenzatorski uređaj. kom 1     
7 Ispitna utičnica za ispitivanje zaštite u pogonu. kom 1     
8 Ispitna utičnica za ispitivanje zaštite u pogonu. kom 1     
9 Ispitna utičnica za ispitivanje zaštite u pogonu. kom 1     

Dvopolni automatski prekidač 
-        prekidna moć 6kA 
-        In=20A 
-        Un=110V DC 
-        sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktom 

10 

-        “C” karakteristike 

kom 1 

    
Dvopolni automatski prekidač 
-        prekidna moć 6kA 
-        In=16A 
-        Un=110V DC 
-        sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktom 

11 

-        “C” karakteristike 

kom 2 

    
Dvopolni automatski prekidač 
-        prekidna moć 6kA 
-        In=6A 
-        Un=110V DC 
-        sa 1NO+1NC pomoćnim kontaktom 

12 

-        “C” karakteristike 

kom 10     

Jednopolni automatski prekidač. 
-        In=6A 13 
-        Un=240V AC 

kom 1 
    

Relej za kontrolu isključnog kruga. 
14 

-        Un=110V DC 
kom 2     

15 Pokazivač položaja prekidača dimenzija 25x25mm. kom 1     
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-        Un=110V DC 
Pokazivač položaja rastavljača dimenzija 25x25mm diam. 

16 
-        Un=110V DC 

kom 2     

Pomoćni relej sa podnožjem. 
-        Un=110V DC 17 
-        sa tri preklopna kontakta 

kom 30 
    

Merni pretvarač otpora 0-22x10W. 
-        In=4-20mA 18 
-        Un=110V DC 

kom 1     

19 
Miliampermetar za priključak na kontaktni termometar (4-
20mA), za praćenje temperature ulja transformatora. 

kom 1     

20 
Ampermetar za priključak na strujni transformator 
2x200/1A, skale 90°. 

kom 1     

21 
Voltmetar za priključak na naponski transformator 
110/0,1kV, kl. 1,5. 

kom 1     

22 
Voltmetarska preklopka za merenje 3 fazna i 3 
međufazna napona, panelna. 

kom 1     

Taster sa tipkom bele boje 
23 

-        dva radna kontakta 
kom 2     

Taster sa tipkom crvene boje 
-        tri mirna kontakta 24 
-        tri radna kontakta 

kom 1     

Taster sa tipkom zelene boje 
-        tri mirna kontakta 25 
-        tri radna kontakta 

kom 1     

26 Termostat, 0..+60°C,  kom 1     
Preklopka LOK.-DALJ., dvopoložajna, tropolna, panelna. 

27 
-        In=10A 

kom 1     

Monofazna utičnica. 
-        In=16A 
-        Un=230V  

28 

-        nominalna frekvencija 50Hz 

kom 1     

Neonka za osvetljenje ormana sa prekidačem na sebi. 
-        Pn=6W 29 
-        Un=110-230V AC 

kom 1     

Grejač. 
-        Pn=150W 30 
-        Un=230V AC 

kom 1     

31 Strujne redne stezaljke za provodnike do 10mm². kom 28     
32 Redne stezaljke za provodnike do 10mm². kom 12     

33 
Redne stezaljke za provodnike do 10mm² , sa pomoćnim 
priborom. 

kom 290     

34 Sitni montažni materijal pauš.       
35 Montaža, ispitivanje i parametriranje uređaja pauš.       
36 Proizvođačka dokumentacija ormana pauš.       
 3. Orman stani čnog ra čunara R5     

1 

Slobodnostojeći orman za unutrašnju montažu, 
napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa 
staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa 
mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, 
sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 
800x800x2200mm (širina x dubina x visina). 

kom 1   
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Stanični računar 

-        sistem: AMD AthlonTM 64 2600 1.6GHz with 2GB 
DDR2 ECC SDRAM; 

-        interfejsi: 16 RS-232 serijska porta, Dual Fiber 
100BASE-FX; 
-        napajanje: 48/125Vdc or 120Vac; 
-        Primary compact flash: 8GB; 
-        Secondary compact flash: 8GB; 
-        SSD storage: 120GB; 

2 

-        radna temperatura od -45°C do +80°C 

kom 1     

Inženjerska stanica 

-        sistem: AMD AthlonTM 64 2600 1.6GHz wits 2GB 
DDR2 ECC SDRAM; 
-        interfejsi: 2 RS-232 serijska porta, Dual Fiber 
100BASE-FX; 
-        napajanje: 125/250Vdc or 120/240Vac; 
-        Primary compact flash: 8GB; 
-        SSD storage: 60GB; 

3 

-        radna temperatura od -45°C do +80°C 

kom 1     

Centralni switch. 
-        4 x 100FX – Multimode, 1300nm, MTRJ; 
-        4 x 10/100T x RJ45 ; 
-        2 x 10/100/1000T x RJ45; 

4 

-        88-300Vdc ili 85-264V AC; 

kom 1     

Switch za postrojenje 110 kV 
-        12 x 100FX – Multimode, 1300nm, MTRJ; 
-        2 x 10/100T x RJ45 ; 

5 

-        88-300Vdc ili 85-264Vac; 

kom 1     

GPS sat 
-        18-300Vdc ili 85-264Vac; 
-        1 modulisani IRIG-B; 
-        3 demodulisana IRIG-B; 
-        3 programabilna: demodulisani IRIG-B, 1PPS, 
1kPPS; 

6 

-        -40 do +85 °C; 

kom 1     

7 21” LCD monitor  kom 1     
8 APC UPS besprekidno napajanje kom 1     

Dvopolni automatski prekidač 
-        prekidna moć 6kA 
-        In=6A 
-        Un=110V DC 

9 

-        sa 1NO+1NC signalnim kontaktom 

kom 10     

10 Termostat, 0..+60°C,  kom 1     
Monofazna utičnica 
-        In=16A 
-        Un=230V  

11 

-        nominalna frekvencija 50Hz 

kom 1     

Neonka za osvetljenje ormana sa prekidačem na sebi 
-        Pn=6W 12 
-        Un=110-230V AC 

kom 1     
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Grejač 
-        Pn=150W 13 
-        Un=230V AC 

kom 1     

14 Sitni montažni materijal pauš.       
15 Montaža, ispitivanje i parametriranje uređaja pauš.       
 4. Dodatna oprema     

Switch, za postrojenje 35 kV 
-        12 x 100FX – Multimode, 1300nm, MTRJ; 
-        2 x 10/100T x RJ45 ; 

1 

-        88-300Vdc ili 85-264Vac; 

kom 1     

Switch, za postrojenje 10 kV 
-        12 x 100FX – Multimode, 1300nm, MTRJ; 
-        2 x 10/100T x RJ45 ; 

2 

-        88-300Vdc ili 85-264Vac; 

kom 1     

3 Printer  kom 1     
4 Softver pauš.       

5 
Optički kablovi sa završecima za povezivanje svih 
mikroprocesorskih uređaja preko switcheva sa centralnim 
switchem i staničnim računarom.  

pauš.       

6 Nameštaj za komandnu prostoriju pauš.       
7 Proizvođačka dokumentacija ormana staničnog računara pauš.       
 5.Orman sa opremom za obra čunsko merenje R6     

1 

Slobodnostojeći orman za unutrašnju montažu, 
napravljen od dva puta dekapiranog lima, zaštite IP52, sa 
staklenim vratima sa prednje strane i obrtnim ramom, sa 
mogućnošću pristupa opremi sa prednje i zadnje strane, 
sa ulazom kablova sa donje strane ormana, dimenzija: 
600x600x2200mm (širina x dubina x visina),  

kom 1     

Merna priključna kutija MPK: 
-          24 redne stezaljke 2 
-          za priključak provodnika do 16mm² 

kom 1     

Višefunkcijsko trofazno brojilo u FULL verziji 
-          za priključak na strujni transformator 2x300/1/1/1/1 
A 
-          za priključak na naponski transformator 
110/√3:0.1/√3:0.1/√3 kV 
-          kl. 0.2 
-          sa DLMS/COSEM protokolom 
-          sa komunikacionim portom RS232 i RS485 

3 

-          za nadgradnju 

kom 1     

4 Modem kom 1     
Pomoćni rele 
-          110V , 50 Hz 
-          sa tri preklopna kontakta 

5 

-          komplet sa podnožjem 

kom 1     

Pomoćni rele 
-          110V DC 
-          sa tri preklopna kontakta 

6 

-          komplet sa podnožjem 

kom 1     

7 

Osiguračko podnožje za nadgradnju, nominalne struje 
25A, nominalnog napona 500V, komplet sa kalibarskim 
prstenom, kapom navoja E27 i sa topljivim umetkom 
karakteristike gF za 6A, tip UZ25/6A. 

kom 2     
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8 

Osiguračko podnožje za nadgradnju, nominalne struje 
25A, nominalnog napona 110V DC, komplet sa 
kalibarskim prstenom, kapom navoja E27 , brzi za 2A sa 
mogućnošću dvopolnog prekidanja. 

kom 2     

Monofazna utičnica. 
-        In=16A 
-        Un=230V  

9 

-        nominalna frekvencija 50Hz 

kom 1     

Neonka za osvetljenje ormana sa prekidačem na sebi. 
-        Pn=6W 10 
-        Un=110-230V AC 

kom 1     

Grejač. 
-        Pn=150W 11 
-        Un=230V AC 

kom 1     

12 Sitni montažni materijal pauš.       
13 Proizvođačka dokumentacija ormana merenja pauš.       
 6. Orman u dalekovodnom polju ZE01     

1 
Razvodni limeni orman, dimenzija 1700x800x300mm za 
spoljnu montažu, bravarski, električarski i farbarski 
kompletno urađen, radioničke izrade. 

kom 1     

Kontakter za uključenje prekidača  
-          110V DC 2 
-          komplet sa podnožjem 

kom 1     

3 Termostat kom 1     
4 Grejač za 220V AC, 100W kom 2     

5 
Monofazna „šuko” utikačka kutija za nadgradnju za 
vlažne prostorije u metalnom kućištu, naznačenog 
napona 220V, 50Hz, naznačene struje 16A 

kom 1     

6 
Trofazna „šuko” utikačka kutija za nadgradnju za vlažne 
prostorije u metalnom kućištu, naznačenog napona 
3x380/220V, 50Hz, naznačene struje 10A. 

kom 1     

7 

Prekidač za uključenje i isključenje električnih krugova 
osvetljenja, jednopolni za vlažne prostorije za 
nadgradnju, naznačenog napona 220V, 50Hz, 
naznačene struje 10A. 

kom 1     

8 
Sijalična armatura sa zaštitnom mrežom u metalnom 
kućištu za grlo E27 sa prozirnim staklom, komplet sa 
sijalicom 40W, 230V. 

kom 1     

Tropolni zaštitni automatski prekidač . 
-            za naznačeni napon 220V AC 
-            naznačene struje 10A 
-            C karakteristike 

9 

-            sa jednim mirnim signalnim kontaktom  

kom 5     

Dvopolni zaštitni automatski prekidač . 
-            prekidna moć 10 kA 
-            za naznačeni napon 110V DC 
-            naznačene struje 10A 
-            C karakteristike 

10 

-            sa jednim mirnim signalnim kontaktom  

kom 4     

Dvopolni zaštitni automatski prekidač. 
-            prekidna moć 10 kA 
-            za naznačeni napon 110V DC 
-            naznačene struje 16A 
-            C karakteristike 

11 

-            sa jednim mirnim signalnim kontaktom  

kom 3     

12 Strujne redne stezaljke za provodnike do 10mm². kom 20     
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13 Redne stezaljke za provodnike do 6mm². kom 210     
 7. Orman u trafo polju ZE02     

1 
Razvodni limeni orman, dimenzija 1700x800x300mm za 
spoljnu montažu, bravarski, električarski i farbarski 
kompletno urađen, radioničke izrade. 

kom 1     

2 Termostat kom 1     
3 Grejač za 220V AC, 100W kom 2     

4 
Monofazna „šuko” utikačka kutija za nadgradnju za 
vlažne prostorije u metalnom kućištu, naznačenog 
napona 220V, 50Hz, naznačene struje 16A 

kom 1     

5 
Trofazna „šuko” utikačka kutija za nadgradnju za vlažne 
prostorije u metalnom kućištu, naznačenog napona 
3x380/220V, 50Hz, naznačene struje 10A. 

kom 1     

6 

Prekidač za uključenje i isključenje električnih krugova 
osvetljenja, jednopolni za vlažne prostorije za 
nadgradnju, naznačenog napona 220V, 50Hz, 
naznačene struje 10A. 

kom 1     

7 
Sijalična armatura sa zaštitnom mrežom u metalnom 
kućištu za grlo E27 sa prozirnim staklom, komplet sa 
sijalicom 40W, 230V. 

kom 1     

Tropolni zaštitni automatski prekidač. 
-            za naznačeni napon 220V AC 
-            naznačene struje 10A 
-            C karakteristike 

8 

-            sa jednim mirnim signalnim kontaktom  

kom 3     

Dvopolni zaštitni automatski prekidač . 
-            prekidna moć 10 kA 
-            za naznačeni napon 110V DC 
-            naznačene struje 20A 
-            C karakteristike 

9 

-            sa jednim mirnim signalnim kontaktom  

kom 1     

Dvopolni zaštitni automatski prekidač. 
-            prekidna moć 10 kA 
-            za naznačeni napon 110V DC 
-            naznačene struje 10A 
-            C karakteristike 

10 

-            sa jednim mirnim signalnim kontaktom  

kom 1     

11 Strujne redne stezaljke za provodnike do 10mm². kom 24     
12 Redne stezaljke za provodnike do 6mm². kom 150     
 8. Orman naponskog transformatora u sabirnicama ZT5 1    

1 

Razvodni orman za smeštaj elemenata za zaštitu 
naponskih kola, postavljen na srednjem nosaču 
naponskih transformatora, za spoljnju montažu dimenzija 
400x600x300mm. 

kom 1     

Tropolni zaštitni automatski prekidač. 
-            za naznačeni napon 220V AC 
-            naznačene struje 6A 
-            B karakteristike 

2 

-            sa jednim preklopnim signalnim kontaktom  

kom 3     

Jednopolni zaštitni automatski prekidač. 
-            za naznačeni napon 220V AC 
-            naznačene struje 6A 
-            B karakteristike 

3 

-            sa jednim preklopnim signalnim kontaktom  

kom 1     

4 Termostat kom 1     
5 Grejač za 220V AC, 50W kom 1     
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6 
Monofazna „šuko” utikačka kutija za nadgradnju za 
vlažne prostorije u metalnom kućištu, naznačenog 
napona 220V, 50Hz, naznačene struje 16A 

kom 1     

7 
Prekidač za uključenje i isključenje električnih krugova 
rasvete, jednopolni za vlažne prostorije za nadgradnju, 
naznačenog napona 220V, 50Hz, naznačene struje 10A. 

kom 1     

8 
Sijalična armatura sa zaštitnom mrežom u metalnom 
kućištu za grlo E27 sa prozirnim staklom, komplet sa 
sijalicom 40W, 230V. 

kom 1     

9 Redne stezaljke za provodnike do 10mm². kom 30     
10 Redne stezaljke za provodnike do 10mm². kom 20     
11 Proizvođačka dokumentacija ormana pauš.       
 9. Orman naponskih transformatora ZT5 u DV polju E0 1    

1 

Razvodni orman za smeštaj elemenata za zaštitu 
naponskih kola, postavljen na srednjem nosaču 
naponskih transformatora, za spoljnju montažu dimenzija 
400x600x300mm. 

kom 1     

Tropolni zaštitni automatski prekidač za zaštitu naponskih 
kola distantne i rezervne zaštite. 
-            za naznačeni napon 220V AC 
-            naznačene struje 1,6A 

2 

-            sa dva preklopna signalna kontakta 

kom 2     

Tropolni zaštitni automatski prekidač. 
-            za naznačeni napon 220V AC 
-            naznačene struje 6A 
-            B karakteristike 

3 

-            sa jednim mirnim signalnim kontaktom  

kom 1     

4 Termostat kom 1     
5 Grejač za 220V AC, 50W kom 1     

6 

Prekidač za uključenje i isključenje električnih krugova 
osvetljenja, jednopolni za vlažne prostorije za 
nadgradnju, naznačenog napona 220V, 50Hz, 
naznačene struje 10A. 

kom 1     

7 
Sijalična armatura sa zaštitnom mrežom u metalnom 
kućištu za grlo E27 sa prozirnim staklom, komplet sa 
sijalicom 40W, 230V. 

kom 1     

8 
Monofazna „šuko” utikačka kutija za nadgradnju za 
vlažne prostorije u metalnom kućištu, naznačenog 
napona 220V, 50Hz, naznačene struje 16A 

kom 1     

9 Redne stezaljke za provodnike do 10mm². kom 16     
10 Redne stezaljke za provodnike do 6mm². kom 10     
11 Proizvođačka dokumentacija ormana pauš.       
 10. Kablovi     

Komandno signalni kabl sa izolacijom i spoljnim plaštom 
od PVC mase, sa mehaničkom zaštitom od Fe trake, 
nominalnog napona 1 kV, tip PP41 sa sledećim 
presekom i brojem žila:         
PP41 2x10 mm² m 100     
PP41 2x6 mm² m 30     
PP41 4x2.5 mm² m 500     

1 

PP41 4x4 mm² m 300     
Komandno signalni kabl sa izolacijom i spoljnim plaštom 
od PVC mase, sa strujno opteretivom oblogom, 
nominalnog napona 1 kV, tip PP40 sa sledećim 
presekom i brojem žila: 

        

PP40 4x2.5 mm² m 1840     
PP40 8x2.5 mm² m 1040     

2 

PP40 16x2.5 mm² m 460     
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PP40 21x2.5 mm² m 1100     
PP40 2x6 mm² m 100     
PP40 2x4 mm² m 300     
PP40 4x4 mm² m 1050     
PP40 2x10 mm² m 50     

Komandno signalni kabl sa izolacijom i spoljnim plaštom 
od PVC mase, nominalnog napona 1 kV, tip PP00 sa 
sledećim presekom i brojem žila: 

        
3 

PP00 2x6 mm² m 50     

Komandno signalni kabl sa izolacijom i spoljnim plaštom 
od PVC mase, nominalnog napona 1 kV, tip PP00 sa 
sledećim presekom i brojem žila: 

        
4 

PP00-Y 3x2,5 mm² m 40     
Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase, 
mnogožični, tip P/M  sa sledećim presekom: 

        

P/M   6 mm² m 500     
5 

P/M   2,5 mm² m 1000     
 11. Transport     

1 
Transport opreme od magacina isporučioca do gradilišta 
sa transportnim osiguranjem.  

pauš.       

 12. Montaža     
1 Montaža gore navedene opreme. pauš.       
 13. Zemljani radovi     

1 

Iskop zemlje za izradu rova dubine 0.8m, širine na dnu 
rova 0.4m, širine na vrhu rova 0.5m za polaganje 
komandno-signalnih kablova u postrojenju 110 kV i 
zatrpavanje sa parcijalnim nabijanjem na svakih 15cm 
dubine, po polaganju kablova. 

m³ 60     

UKUPNO   
            

XIV VIDEO NADZOR - NABAVKA I MONTAŽA         
            

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina Jed. cena Iznos bez PDVa 

1 Server za video management i upravljanje kamerama sa 
4 TB (2x2TB, RAID 1) skladišnog prostora i 
preinstaliranim software-om za upravljanje snimanjem i  
prelicenciranim za do 16 kamera, baziran na Windows 
Storage Server 2008 R2 64-bitnoj platformi, podška za 
dinamičko transkodiranje stream-ova u slučaju 
ograničenog kapaciteta linka, mogućnost korišćenja kao 
iSCSI storage-a u sklopu centralizovanog sistema video 
nadzora 

kom 1     

2 Radna stanica za video nadzor: 
1 x HP Z230 SFF 240 W, 92% efficient chassis,Quantity 
Components; 
1 x 500 GB 7200 RPM SATA 6G, 1st HDD; 
1 x HP USB standard keyboard; 
1 x HP USB optical scroll mouse; 
1 x HP 16X DVD± RW SuperMulti SATA; 
1 x Intel Core i7-4770 3.4 GHz (up to 3.9 GHz) 8 MB,84 
W Intel HD 
graphics 4600 4C HT CPU; 
1 x 8 GB (2 x 4 GB) DDR3-1600 nECC unbuffered RAM; 
1 x NVIDIA Quadro K600 1 GB DL-DVI(I)+DP, HP 
DisplayPort to 
Dual Link DVI adapter, HP DisplayPort to DVI-D adapter; 
1 x HP serial port adapter kit. 

kom 1     
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3 Monitor za video nadzor  27", 1080p, VGA, HDMI ulaz, 
mogućnost montaže na zid (VESA standard), 178°x178° 
ugao gledanja 

kom 2     

4 Fiksna IP HD 720p kamera, Day/Night sa mehaničkim 
prebacivanjem IC filtra, sensor 1/3‘’ CMOS, progressive 
scan, dinamički opseg min. 84dB sa inteligentnim 
potiskivanjem šuma i inteligentnom kompenzacijom 
pozadinskog osvetljenja za maksimalan kvalitet slike pri 
kompleksnim svetlosnim uslovima. Osetljivost pri 
min.uslovima osvetljenja 0,0057 lux u noćnom režimu, 
0.017 lux u kolor režimu. Varifokalno sočivo žižne daljine 
f=1,8–3mm sa autoirisom i IC korekcijom. Motorizovani 
back-focus, H.264 kompresija, 720p pri 60fps 
maksimalno, simultani četvorostruki streaming (3 x H.264 
i 1 x MJPEG), iSCSI snimanje, podrška za lokalno 
snimanje na MicroSD memorijsku karticu. Mrežni 
interfejs: STP, 10/100 BaseT, auto-sensing, half/full 
duplex, RJ45. Minimum dva alarmna ulaza, minimum 
jedan relejni izlaz, audio U/I, 12VDC/24VAC/PoE (IEEE 
802.3at), integrisana detekcija pokreta u slici i sa 
ugrađenom inteligentnom video analitikom radi 
smanjivanja broja lažnih alarma (moguće video analitike: 
prelazak preko ucrtane linije na slici, Loitering, 
detektovanje bilo kog objekta, ostavljeni i pomereni 
objekat, promena scene, praćenje trajektorije vozila u 
krugu fabrike,...), radni temperaturni opseg kamere od -
50°C do +50°C, u antivandal IK10 ku ćištu stepena zaštite 
od prodora vode i prašine min. IP67 i NEMA 4X zaštitom 
od korozije, u robusnom livenom aluminijumskom kućištu, 
sa polikarbonatnim prozorom za objektiv  (za zgradu) 

kom 2     

5 Fiksna IP HD 720p kamera, Day/Night sa mehaničkim 
prebacivanjem IC filtra, sensor 1/3‘’ CMOS, progressive 
scan, dinamički opseg min. 84dB sa inteligentnim 
potiskivanjem šuma i inteligentnom kompenzacijom 
pozadinskog osvetljenja za maksimalan kvalitet slike pri 
kompleksnim svetlosnim uslovima. Osetljivost pri 
min.uslovima osvetljenja 0,0057 lux u noćnom režimu, 
0.017 lux u kolor režimu. Varifokalno sočivo žižne daljine 
f=3.8–13mm sa autoirisom i IC korekcijom. Motorizovani 
back-focus, H.264 kompresija, 720p pri 60fps 
maksimalno, simultani četvorostruki streaming (3 x H.264 
i 1 x MJPEG), iSCSI snimanje, podrška za lokalno 
snimanje na MicroSD memorijsku karticu. Mrežni 
interfejs: STP, 10/100 BaseT, auto-sensing, half/full 
duplex, RJ45. Minimum dva alarmna ulaza, minimum 
jedan relejni izlaz, audio U/I, 12VDC/24VAC/PoE (IEEE 
802.3at), integrisana detekcija pokreta u slici i sa 
ugrađenom inteligentnom video analitikom radi 
smanjivanja broja lažnih alarma (moguće video analitike: 
prelazak preko ucrtane linije na slici, Loitering, 
detektovanje bilo kog objekta, ostavljeni i pomereni 
objekat, promena scene, praćenje trajektorije vozila u 
krugu fabrike,...), radni temperaturni opseg kamere od -
40°C do +50°C, u spoljnom ku ćištu stepena zaštite od 
prodora vode i prašine min. IP66 i NEMA 4X zaštitom od 
korozije, sa ugrađenim ventilatorom i grejačem prednjeg 
stakla kućišta, sa nosačem za stubnu montažu  (1 za 
zgradu, 9 za postrojenje) 

kom 10     
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6 100TX na 100FX(SC) SM media konvertor: 
• Konektivnost: 1x 100BaseTX  TJ-45 port, 1x100Base 
FX - singmodni Dual SC port, Rx i Tx talasna dužina: 
1310nm, Maksimalno rastojanje: 15km, Auto MDI/MDI-X, 
Auto-negotiation, Half ili Full duplex režim rada, Ukoliko 
konvertor detektuje gubitak konekcije na jednom portu 
automatski gasi drugi port kao indikaciju da je konekcija u 
prekidu, Radna temperatura od 0°C do 40°C, LED 
lampice za status portova i napajanja, Stand alone opcija, 
opcija smeštanja u eksternu šasiju ili mogućnost kačenja 
na  DIN šinu, Opcija napajanja preko eksternog adaptera 
ili preko šasije, Usklađenost sa RoHS direktivom 
• Podrška i servisi: Ugovor za servisnu podršku od godinu 
dana koji omogućava viši nivo podrške od standardne 
garancije uključujući tehničku podršku i neograničeni 
update i upgrade softvera, Online i telefonska tehnička 
podrška od petka do ponedeljka, u toku 8 radnih sati, 
(Pristup podršci putem  e-mail-a, telefona ili website-a), 
Next Business Day replacement servis – napredna 
zamena uređaja narednog radnog dana od dana prijave 
kvara na uređaju 
• Sva aktivna mrežna oprema (svičevi i media konvertori) 
mora biti istog proizvođača 

kom 18     

7 Nosač za montažu media konvertora iz stavke 2 na DIN 
šinu: 
• Za smeštanje uređaja na 35mm DIN šinu, Locking 
mehanizam, Two way opcija montaže  
• Nosač je istog proizvođača i u potpunosti kompatibilan 
sa media konvertorima iz stavke 2 

kom 9     

8 Modularna šasija za smeštanje nezavisnih media 
konvertora: 
• Modularna šasija sa minimum 12 slotova za smeštanje 
konvertora, Rack mount šasija – oprema za smeštanje u 
rek uključena uz uređaj, Hot swappable AC napajanje 
100/220V, 80W, Napajanje konvertora preko šasije, LED 
indikacija o statusu napajanja, Radna temperatura od 
0°C do 40°C 
• Šasija treba da bude istog proizvođača i u potpunosti 
kompatibilna sa ponuđenim media konvertorima  

kom 1     
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9 Switch Gigabitni 24-portni, stekabilni Basic Layer 3 switch 
• Podrška zaEthernet Ring protokol, Steking 
funkcionalnost, Podrška za NAC, Virtual Router 
Redundancy Protocol (VRRP), Integrisano dvostruko 
napajanje 
• Brzina prosleđivanja paketa: min 90 Mpps, Switching 
Fabric: min 120 Gbps, Min 512 MB RAM, min 64 MB 
Flash memorije, Min 16k MAC adresa" 
• Min 24 porta 10/100/1000T (RJ-45),Min 4  1Gb/s porta  
• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w 
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1s 
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), EEE 802.3ad 
Static and dynamic link aggregation, Podrška za 10Gb/s 
(SFP+), Podrška za MIB, Podrška za TFTP, 
Autentifikacija : IEEE 802.1x, MAC-based and  web-
based authentication, Port Mirroring, BPDU Protection, 
IEEE 802.1Q VLANs, Generic VLAN Registration 
Protocol (GVRP), Podrška za Private VLAN koji pružaju 
sigurnost i izolaciju portova više korisnika koji koriste isti 
VLAN, Napredni QoS, IEEE 802.1p prioritizacija, Statičko 
rutiranje, Access Control Lists (ACL),Equal Cost Multi 
Path (ECMP) routing 
• Policy-based routing, IGMP Snooping, Multicast 
Listener Discovery (MLD) Snooping (MLDv1 and v2), 
Protocol Independent Multicast (PIM) for IPv6, Dynamic 
Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP Snooping 
• Console / CLI / Telnet / SNMP / GUI Managed, SNMP 
v1/v2c /v3, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol 
(LLDP), SSHv2,RADIUS 
• Garancija: Puna garancija na hardver od 5 godina 
• Podrška i servisi: Ugovor za servisnu podršku od godinu 
dana koji omogućava viši nivo podrške od standardne 
garancije uključujući tehničku podršku i neograničeni 
update i upgrade softvera, Online i telefonska tehnička 
podrška od petka do ponedeljka, u toku 8 radnih sati, 
(Pristup podršci putem  e-mail-a, telefona ili website-a) 
• Sva aktivna mrežna oprema (svičevi i media konvertori) 
mora biti istog proizvođača 

kom 1     

10 Optički razdelnik za „on frame splice“ (ODF) visine 4U za 
montažu u 19“ rack ormar, sa blokom za terminaciju sa 4 
vertikalna modula za po 12 terminacija, potpuno 
opremljen sa pigtail-ovima tipa Europa2000/APC i sa 
blokom za splajsovanje sa kasetama kapaciteta 12 
splajsova (potrebno je ukupno završiti 48 vlakana). ODF 
segment je tipa Subrack, pristupom splice kasetama sa 
prednje strane izvlačenjem iz šasije, radi komfronijeg 
servisa. Potpuno ekipiran sa Europa2000/APC pigtail-
ovima i adapterima, i cevčicama za splajsovaje, sa 
ranžerima za vođenje patchcord-ova, kao i kutijom za 
smeštanje rezerve kablova. 

kom 1     

11 Metalni stub za montažu kamera visine 5m, fi 110 mm, sa 
betonskim temeljom  kom 3     

12 ZOK za završetak 12 konekcija za montažu na DIN šinu. 
Ekipirati za 2 terminacije pigtejlovima i adapterima 
Europa2000/APC. 

kom 9     

13 Splice box, približnih dimenzija 60x60x30cm (VxŠxD) sa 
mestom za motanje rezerve kabla za smeštaj u OVN 
ormane u postrojenju, sa mogućnošću ulaska min. 2 
kabla i izlaska min. 2 kabla iz njega, sa osiguračima, 
strujnim razdelnikom, napajanjem za kamere, DIN 
šinama, grejačem, meračem temperature i uvodnicama 
za kablove sa donje strane (za montažu u neposrednoj 
blizini kamera na stubovima). 

kom 9     
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14 Patch cord (optički), dužine cca.2m, sa odgovarajućim 
konektorima (E2000/APC na jednoj strani, odnosno 
SC/PC na drugoj strani) 

kom 18     

15 Patch cord-ovi (bakarni), SFTP cat.6, dužine cca.2m i 
cca.1m, sa odgovarajućim konektorima RJ45 za 
prespajanje media konvertora sa kamerama odnosno 
media konvertoa sa switch-em u ormanu u TK sali, i 
odgovarajući moduli za završetak kabla punog preseka 
(RJ45 cat.6)  

kom 25     

16 Rack orman, 19", samostojeći, sa ventilatorom, dimenzija 
200x80x80cm (VxŠxD) za montažu opreme za video 
nadzor, sa pripadajućim patch panel-om za završetak 
bakarnih kablova, dovoljnim brojem nosača kablova, 
policom za smeštanje opreme i ranžirnim prstenovima. 
Mogućnost pristupa sa prednje i zadnje strane rack 
ormana. 

kom 1     

17 Singlmodni optički kabl - nemetalni optički kabl za 
podzemno polaganje sa PE omotačem sa 12 SM FO po 
G.652 ITU-T, sa plastičnim cevčicama za slobodnu 
zaštitu vlakna koje su punjene masom za blokadu vode, 
sa zaštitom od glodara izrađenom od staklenih vlakana. 
Kabl treba da je napunjen nepropusnom masom za 
blokadu vode.  

m 800     

18 Bakarni kabl za napajanje tipa PP41 4x2,5 mm² m 800     
19 Bakarni kabl tipa SFTP 4x2x0.5mm², cat.6  za vezu 

između kamera na fasadi zgrade i switch-a  i za vezu 
switcha i klijent računara i switch-a i server-a  

m 250     

20 Zaštitna PE cev Ø40mm za zaštitu optičkih kablova koji 
se postavljaju u postrojenju u kabl.kanalizaciji i u rovu u 
zemlji 

m 650     

21 Zaštitna gibljiva PVC cev Ø19-23mm za zaštitu optičkih 
kablova i SFTP kablova koji se postavljaju u zgradi m 250     

22 Iskop rova u zemlji do III kategorije dubine 0,8m, širine 
0,4m sa isporukom opomenske PTT trake i PVC štitinika, 
sa izravnavanjem dna rova pre montaže PE cevi Ø40 
mm i ostalih napojnih kablova u njemu. Podrazumeva se 
zatrpavanje rova i vraćanje zemljišta u prvobitno stanje 
nakon polaganja cevi i kablova, sa potrebnim probojem 
zida kabl.kanalizacije odnosno kabl.šahta za ulaz kabla iz 
kanalizacije u rov  

m 120     

23 Ostali montažni materijal: obujmice za kablove, Cu 
privodnik 1x16 mm² sa papučicama za uzemljenje, 
automati jednopolni 6A (za montažu u OVN ormane i u 
ormane kod kamera), stezaljke, šipke za motažu kamera 
na zgradi dužine cca.2m, 3 servisne utičnice za ormane 
kod kamera za montažu na DIN šinu  i dr. 

pauš. 1     

24 Transport opreme i materijala, zatim finalna montaža TK 
uređaja što obuhvata: konfigurisanje, ispitivanje i 
puštanje u ispravan rad, pravljenje dokumentacije 
izvedenog objekta i sl.  obračunava se kao 15% od 
vrednosti opreme i materijala. 

pauš. 1     

UKUPNO   
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XV KONTROLA PRISTUPA - NABAVKA I MONTAŽA         
            

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina Jed. cena Iznos bez PDVa 

1 Inteligentni modularni kontroler pristupa za kontrolu do 4 
čitača kartica. Kontroler poseduje podršku za proširenje 
dodatnim modulom za kontrolu do 8 čitača kartica, 
podršku za dodatne module za proširenja do 16 alarmnih 
ulaza i 16 relejnih izlaza, Wiegand interfejs za 
komunikaciju sa čitačima kontrole pristupa, napajanje 
čitača sa kontrolera, lokalna buffer memorija compact 
flash min. 2 GB, Nezavisno procesiranje pristupa, 
autorizacija, kontrola otvaranja/zatvaranja i registracija 
prolaska i u offline režimu rada; LCD displej za 
prikazivanje informacija, RS485 i Ethernet 10/100 BaseT 
konekcija sa serverom, 8 relejnih izlaza, 8 alarmnih 
ulaza, u kompletu sa kućištem sa 2 DIN šine koje 
odgovara L direktivama, napajanjem od 60W sa zaštitom 
od prenapona i integrisanim uređajem za punjenje 
baterija sa LED statusnim indikatorima i temperaturnim 
senzorom i baterijom 12V/7Ah.  (nazidna montaža) 

kom 1     

2 Beskontaktni čitač kontrole pristupa koji čita iClass, 
Mifare i Mifare Desfire EV1 kartice, rad na frekvenciji od 
13,56 Mhz, daljina očitavanja od 5-8,6 cm, podržava 32-
bitni formatu skladu sa ISO standardom 14443A, 
višebojna statusna LED dioda, zujalica; povezuje se na 
kontroler putem Wiegand interfejsa, IP 55 kategorija 
zaštite, radna temperatura -35°C do + 65°C, crne bo je, 
za montažu na zid 

kom 4     

3 Digitalna beskontaktna kartica 13,56Mhz, veličine 
standardne kreditne kartice sa iClass čipom i 32-bitnim 
kodiranjem, 2KB prostor za podatke, pakovanje od 50 
kom 

kom 1     

4 Softverski paket za kontrolu pristupa koji omogućava 
nadgradnju za vizuelni nadzor sistema kontrole pristupa. 
Uključeni modeli ulaza/vrata omogućevaju laku i brzu 
konfiguraciju prema tipu vrata, vremenske šeme za 
kontrolu pristupa baziranu na vremenu pristupanja sa 
automatskom aktivacijom/deaktivacijom podešavanja, 
privremena aktivacija/blokiranje kartica (ručnom izmenom 
ili vremenski kontrolisano), sistem proširiv do 128 čitača 
ukupno; anti-passback funkcionalnost; personalizacija 
kartica, dodeljivanje do 3 kartice po korisniku, kreiranje 
logičkih grupa (sobe, grupe soba, spratovi, parking,...) 
kojima se mogu dodeliti tačke kontrole pristupa, potpuno 
arhiviranje baze podataka i konfiguracije, eksportovanje 
baze podataka u XLS ili CSV formatu. 

kom 1     

5 Elektromagnetni prihvatnik, 12VDC, Fail Secure  (glavni 
ulaz u TS i glavni ulaz u zgradu) kom 2     

6 Trostepena mehanička brava, komplet kugla-kvaka 
(glavni ulaz u TS i glavni ulaz u zgradu) kom 2     

7 Magnetni kontakt, plastični kom 11     
8 Magnetni kontakt, metalni kom 1     
9 Alarmna centrala, BUS tehnologija, 8 zona na ploči (16 

sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija 
kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunava 
EN 50131 Security Grade 3 standard u kompletu sa LCD 
šifratorom, metalnom kutijom, transformatorom, 
napajanjem i akumulatorom 12V/7Ah (nazidna montaža) 

kom 1     
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10 Proširenje za 4 zone u kompletu sa metalnom kutijom, 
transformatorom, napajanjem i akumulatorom 12V 7Ah  
(za potrebe alarmne centrale) 

kom 1     

11 Samonapajajuća spoljna alarmna sirena sa bljeskalicom, 
u kompletu sa akumulatorom  kom 1     

12 GPRS/GSM komunikator, ispunjava EN 50131 Security 
Grade 3 
standard; Slanje izvještaja na IPR512GPRS/IP 
monitoring stanicu, slanje SMS-ova, 
aktivacija i deaktivacija alarma slanjem SMS-a na PCS 
(samo u GSM 
modu rada),   

kom 1     

13 Kabl LiYCY 6x0.22 mm² m 300     
14 Bakarni kabl tipa SFTP 4x2x0.5mm², cat.6  za vezu 

između kontrolera pristupa i čitača i kontrolera i switch-a m 550     

15 Zaštitna PE cev Ø40mm za zaštitu  kablova koji se 
postavljaju u postrojenju u kabl.kanalizaciji i u rovu u 
zemlji 

m 20     

16 Ostali montažni materijal: obujmice za kablove, Cu 
privodnik 1x16 mm² sa papučicama za uzemljenje, 
automati jednopolni 6A (za montažu u OVN ormane i u 
ormane kod kamera), stezaljke, šipke za motažu kamera 
na zgradi dužine cca.2m, 3 servisne utičnice za ormane 
kod kamera za montažu na DIN šinu  i dr. 

pauš. 1     

17 Transport opreme i materijala, zatim finalna montaža TK 
uređaja što obuhvata: konfigurisanje, ispitivanje i 
puštanje u ispravan rad, pravljenje dokumentacije 
izvedenog objekta i sl.  obračunava se kao 15% od 
vrednosti opreme i materijala. 

pauš. 1     

UKUPNO   
            

XVI PROTIVPOŽARNI UREĐAJI         
            

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina Jed. cena Iznos bez PDVa 

1. 
Oprema i materijal protivpožarnih ure đaja za RP 
110kV i transformaciju 110/35kV         

1.1. 
Protivpožarni aparat za gašenje početnih požara punjen 
prahom S, prevozni, sa sadržajem od 50 kg, (SRPS 
Z.C2.135) slično "Vatrosprem" Beograd kom. 2     

1.2. 
Nadstrešnica radioničke izrade od kutijastog profila i 
salonita, za zaštitu protivpožarnih aparata S-50 od 
atmosferskih padavina i toplote kom. 2     

1.3. 
Tablice sa uputstvom za održavanje aparata i postupak 
za slučaj nastanka požara kom. 2     

1.4. 
Sanduk sa peskom, 1m3 sitnog suvog peska. Sanduk je 
od poliuretana kom. 2     

1.5. 
Kovana lopata (kom 2) i pijuk (kom 1) sa čeličnim 
nosačem zajedno, radioničke izrade, postavljeni u 
neposrednoj blizini sanduka sa peskom komplet kom. 2     

            

2 
Oprema i materijal protivpožarnih ure đaja u 
komandno - pogonskoj zgradi         

2.1. 
Protivpožarni aparat za gašenje početnih požara punjen 
gasom CO2, sadržine 5kg (SRPS Z.C2.040), tip CO2 
slično "Vatrosprem" Beograd kom. 4     
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2.2. 
Protivpožarni aparat za gašenje početnih požara punjen 
gasom CO2, sadržine 10kg (SRPS Z.C2.040), tip CO2, 
slično "Vatrosprem" Beograd kom. 1     

2.3. 
Protivpožarni aparat za gašenje početnih požara suvim 
prahom, sadržine 9kg (SRPS Z.C2.035), tip S, slično 
"Vatrosprem" Beograd kom. 3     

2.4 
Tablice sa uputstvom za održavanje aparata i postupak 
za slučaj nastanka požara kom. 3     

UKUPNO   
            

XVII Nosači aparata u postrojenju 110kV         
            

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina Jed. 

cena 
Iznos bez 

PDVa 
1. Betonski radovi II faza         
1.1. Sva betoniranja vršiti prema detaljnim planovim iz projekta. 

Zalivanje rupa u II fazi betnom MB30, istog kvaliteta kao i za I 
fazu, vrši se nakon postavljanja, centriranja i kompletne provere 
ankerovanja čelične konstrukcije. Rad na pripremi, ugrađivanju i 
negovanju gotovog betona vršiti u skladu sa važećim propisima, 
stručno sa kvalifikovanom radnom snagom. Cement mora da 
ispunjava sve propisane hemijske i fizičke uslove. Voda čista bez 
organskih primesa. 

        

  Temelji nosača sabirničkog rastavljača sa NZU tipa VRVZ-11F 
"Energoinvest". 

m³ 2,4     

  Temelji nosača prekidača tipa SFEL-11 TK "Energoinvest" m³ 3,9     
  Temelji nosača prekidača tipa SFEL-11 JK "Energoinvest" m³ 1,71     
  Temelji nosača strujnog transformatora tipa IST 123-2 

"Energoinvest 
m³ 1,08     

  Temelji nosača naponskog transformatora tipa UH 11-15 i KNT 
123 "Energoinvest" m³ 1,56     

  Betonski radovi - ukupno m³ 10,65     
            
2. Ostali radovi         
2.1. Nabavka i ugradnja RONT-ova na srednjem nosaču naponskog 

transformatora u polju E01 i spojnom polju.                                                                 
Obračunava se po komadu, a u cenu ulazi kompletan rad i 
materijal. 

kom 2     

2.2. Geodetsko razmeravanje i obeležavanje objekta pre iskopa sa 
utvrđivanjem svih visnskih kota sa markiranjem reperne tačke.                  
Obračunava se paušalno 

pauš.       

            
3. Čelična konstrukcija nosača aparata         
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  Čeličnu konstrukciju nosača aparata, raditi prema detaljnim 
planovima iz projekta. Veze zavrtnjevima treba da su čvrste i 
obezbeđene od odvrtanja uništenjem navoja kirnovanje ili 
elastičnom podloškom.                       Spojeve i varove idelano 
izraditi, očistiti i obrusiti. Varovi kavliteta C propisanih osobina i 
određenih dimenzija.                        Pre betoniranja obratiti pažnju 
pri postavljanju i centriranju pojedinih delova, da su na previđenim 
horizontalnim odstojanjima.                                     Po izradi nove 
konstrukcije u radionici izvršiti zaštitu iste.                                                        
Zaštita od korozije čelične konstrukcije izvršiti u skladu sa SRPS 
ISO 12944 (1'8). Neophodno je izvršiti adekvatnu pripremu 
površine nove čelične konstrukcije u skladu sa ISO 8501'0. U 
slučaju da su površine zagađene nečistoćama nastalim tokom 
izrade, potrebno je ukloniti iste mehaničkim čišćenjem - 
hrapavljenjem, a zamašćene površine odmastiti irganskim 
rastvaračima. 

        

  Čelična konstrukcija nosača sabirničkog rastavljača sa NZU tipa 
VRVZ-11F "Energoinvest". 

kg 2760 

  Čelična konstrukcija nosača prekidača tipa SFEL-11 TK 
"Energoinvest" 

kg 729 

  Čelična konstrukcija nosača prekidača tipa SFEL-11 JK 
"Energoinvest" kg 801 

  Čelična konstrukcija nosača strujnog transformatora tipa IST 123-
2 "Energoinvest 

kg 588 

  Čelična konstrukcija nosača naponskog transformatora tipa UH 
11-15 i KNT 123 "Energoinvest" 

kg 852 

  Čelična kosntrukcija nosača odvodnika prenapona tipa VH4 
"Energoinvest" kg 309 

  Kandelabri kg 150 
  Nosači aparata na protivpožarnom zidu kg 173 
  Nosači potporni izolatora, odvodnika premapona i kablovskih 

glava 
kg 782 

  

  Čelična konstrukcija - ukupno kg 7144     
            
4. Izmena izvođačkog projekta nosača aparata i zbog prilagođavanja 

novoj opremi 
        

5 Ostali nespecificiran materijal         
UKUPNO   

 
XVIII OSTALO         

            

R.B. Naziv Jed. 
mere Koli čina Jed. cena Iznos bez PDVa 

1 Ispitivаnjе SМТ         
2 Ispitivаnjе NМТ         
3 Ispitivаnjе еnеrgеtskog trаnsfоrmаtоrа         
4 Funkciоnаlnо ispitivаnjе 110 kV pоlја         

5 
Kоnfigurisаnjе, pоdеšаvаnjе i ispitivаnjе оrmаnа zаštitе 
10, 35 i 110kV  i puštаnjе pоd nаpоn zа svа pоlја 

        

6 Pоdеšаvаnjе (nulti sеrvis) prеkidаčа i rаstаvlјаčа         

7 
Kоnfigurisаnjе, pоdеšаvаnjе i ispitivаnjе stаničnоg 
rаčunаrа sа puštаnjеm u rаd         

Merenje i izrada izveštaja o izvršenom merenju koji će 
obuhvаtiti: 
1.otpor rasprostiranja uzemlјivаča postrojenja 
2.maksimalni napon uzemlјivаča 

8 

3. iznošenje potencijala vаn ograde postrojenja itd. 

pаuš. 1     
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Тrоškоvi оrgаnizаciје, nаdzоrа, prеglеdа 
9 

i priјеmа rаdоvа 
kpl 1     

10 Nаknаdа zа učinjеnu еvеntuаlnu štеtu pri rаdоvimа pаuš 1     
UKUPNO   

 
 
 

 REKAPITULACIJA  

1 NABAVKA VN OPREME I TRANSFORMATORA SA MONTAŽOM 
  
 

2 NABAVKA I MONTAŽA PROVODNIKA, ŠINA I CEVI 
 
 

3 
NABAVKA SPOJNE I OVESNE OPREME SA MONTAŽOM 

  
 

4 
ZAŠTITNA OPREMA I IZOLACIONI ALAT - NABAVKA I MONTAŽA 

 
 

5 
Postrojenje 35 kV - I etapa - NABAVKA I MONTAŽA 

 
 

6 
35 kV priključak na transformatore - NABAVKA I MONTAŽA 

 
 

7 Postrojenje 10kV - NABAVKA I MONTAŽA 
 
 

8 10 kV priključak na transformatore - NABAVKA I MONTAŽA 
 
 

9 
RAZVOD NAIZMENIČNOG NAPONA - NABAVKA I MONTAŽA   

 

10 
RAZVOD  JEDNOSMERNOG  NAPONA, ISPRAVLJAČ I BATERIJA - 
NABAVKA I MONTAŽA   

11 
RAZVOD  INVERTORSKOG  NAPONA - NABAVKA I MONTAŽA   

 

12 
KABLOVI - NABAVKA I MONTAŽA   

 

13 
ZAŠTITA I UPRAVLJANJE   

 

14 VIDEO NADZOR - NABAVKA I MONTAŽA 
  
 

15 KONTROLA PRISTUPA - NABAVKA I MONTAŽA 
  
 

16 PROTIVPOŽARNI UREĐAJI 
 
 

17 Nosači aparata u postrojenju 110kV 
  
 

 
18. 

Ostalo  

    УКУПНО без ПДВ-
а  

    
 

ПДВ %  
 

 

    УКУПНО са   ПДВ-
ом  
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(Понуђена цена за уплату и словима: _______________________________________ 
_______________________________________________________________________).  
 
 У цену су укалкулисани трошкови испоруке (транспорта) предметних добара,  
а по клаузули  ''Ф-ко купац'', као и свих осталих зависних трошкова (осигурања, 
царине и сл). 
 
 Плаћање и и извршење под условима из прихваћене понуде понуђача. 
 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
У ______________________, 
 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
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Образац трошкова припреме понуде 
 

Образац бр.6. 
 

ЈН бр. 23/15 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
добара: - Набавка електропреме са услугом монтаже за изградњу ТС 110/35/10 
kV " Сокобања" -  ОРН 31170000, 31730000,  31712116, 51112000  -  ЈН бр.23/15. 
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. 

1 2 3 4 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом Ред.        

Бр. 
Назив трошкова припреме понуде 

 
(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:   

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
УКУПНО за трошкове припреме понуде: 
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 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, 
уколико наручилац од понуђача не захтева доставу узорака и модела уз понуду -  не 
изјашњавати се на овој позицији.  
 5. У датој табели, у реду под тачком 2. - ''Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у 
случају када наручилац од понуђача захтева да се уз понуду достави/е и средство/а 
обезбеђења (нпр. меница за озбиљност понуде), уколико наручилац не захтева 
доставу средства обезбеђења уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији.  
 6. У датој табели, у реду под тачком 3. - ''Остали непоменути трошкови:''  у 
колони 2., на предвиђеним местима уписати називе осталих трошкова које је понуђач 
имао приликом припреме понуде за предметну јавну набавку, уколико осталих 
трошкова није било - не изјашњавати се.  У истом реду у колони 3. и 4. бројчано 
исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају уколико је понуђач навео 
остале трошкове, уколико осталих трошкова није било -  не изјашњавати се на овим 
позицијама. 

7. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 3., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.3 - „Цена без 
ПДВ-а“ . 

8. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 4., бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.4 - „Цена са 
ПДВ-ом“ . 
 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 Напомена: 
 Уколико понуђач приликом припреме понуде није имао трошкове који су 
напред наведени у датој табели - није у обавези да доставља овај образац 
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

          (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2015. године. 
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Образац бр.7. 

 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добара: - Набавка електропреме са услугом 
монтаже за изградњу ТС 110/35/10 kV " Сокобања" -  ОРН 31170000, 31730000,  
31712116, 51112000  -  ЈН бр.23/15 најкасније приликом закључења уговора, а 
уколико смо на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, за 
предмет који није истоврстан предмету ове јавне набавке, у складу са чл. 83. Закона 
о јавним набавкама, доставити наручиоцу бланко сопствену меницу, без протеста, 
као средство финансијског обезбеђења уговора за додатно обезбеђење испуњења 
уговорених обавеза, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 
 
 

                                                                                                             
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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Образац бр.8. 
 

 
 

МОДЕЛ ПИСМА О НАМЕРАМА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ 
 
 

Обавештени смо да (навести пуно пословно име понуђача) са седиштем 
(навести седиште понуђача) (у даљем тексту Понуђач) намерава да преда 
понуду за јавну набавку (уписати пун назив набавке) бр. (уписати број набавке) 
(у даљем контексту Понуда). 
 
Овим актом потврђујемо за горе наведеног Понуђача да смо ми (пуно пословно 
име банке) са седиштем у (навести седиште банке) (у даљем тексту Банка) 
спремни да издамо неопозиву, безусловну, на први позив наплативу гаранцију у 
износу од највише 10 % од вредности понуде   
_____________________________________________________________________
_    (навести гарантовани износ - цифрама и словима уписати гарантовани 
износ) динара, као средство обезбеђења за добро извршење посла, у корист 
Корисника Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а, Ниш, у случају да 
горе наведени Понуђач буде изабран за најповољнијег понуђача и са истим буде 
закључен уговор о јавној набавци, након спроведеног поступка јавне набавке из 
става једног овог писма. 
 
Банка потврђује да је при издавању овог писма утврдила бонитет понуђача и да 
ће у случају закључења уговора, гаранцију за добро извршење посла издати без 
постављања накнадних услова које Понуђач мора испунити да би гаранција за 
добро извршење посла била издата. 
 
Преузимајући обавезу овим актом, Банка обавезује како себе тако и своје правне 
следбенике . 
 
 
 
 
 
 
Место и датум                                 Потпис овлашћеног лица и печат Банке гаранта 
 
 
_____________           (навести име презиме и функцију лица које потписује писмо) 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
Банка издаје писмо о намерама на свом меморандуму. 
Достављено писмо о намерама треба по садржини да одговара датом 
примеру ( моделу ). 
Писмо мора бити потписано од стране овлашћених лица. 

      Писмо о намерама банке означити као образац број 8. 
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Образац бр.9. 

 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку  јавне набавке: Набавка електропреме са услугом 
монтаже за изградњу ТС 110/35/10 kV " Сокобања" -  ОРН 31170000, 31730000,  
31712116, 51112000  -  ЈН бр.23/15. најкасније приликом закључења уговора, 
доставити наручиоцу једну (једну ) бланко сопствену меницу, без протеста, ради 
отклањања грешака у гарантном року, као и да ћемо истовремено наручиоцу 
предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у 
циљу наплате.  
 
 
                                                                                                             За понуђача,  
                                                                  (м.п.) 

                             
_________________________ 

         (потпис) 
                                                                                                   

_________________________ 
            (читко навести име и презиме) 

            
_________________________                                                                   

           (навести функцију) 
 

У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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Образац бр.10. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
 

Н И Ш 
 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 
 

 Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним техничким 
капацитетом за извршење  јавне набавке: -Набавка електропреме са услугом 
монтаже за изградњу ТС 110/35/10 kV " Сокобања" -  ОРН 31170000, 31730000,  
31712116, 51112000  -  ЈН бр.23/15 
 
 Овим неопозиво изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач 
располаже следећом техничком опремом, а која је неопходна за извршење 
предметне јавне набавке и то најмање : 
 
 
Ред.бр. 
 

Опис битне понуђачеве 
техничке опремљености 

 
Комада 

 
Назив произвођача 

 
1. 

 
- камион са хидрауличном 
руком:носивост мин 3 t     
 
 

  

 
2. 

 
- камион са хидрауличном 
платформом за рад на висини 
12 m 
 
 

  

 
3. 

 
- теретно возило за превоз робе 
носивости  мин 3,5 t: 
 
 

  

 
 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у 

друге сврхе не може користити. 
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                                                                                                            За понуђача,  
                                                                   

(м.п.)                  _________________________ 
                                                                                                                  (потпис) 

                                                                                                     
_________________________ 

          (читко навести име и презиме) 
 

 _________________________ 
             (навести функцију) 

У _____________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
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Образац бр.11. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
 

Н И Ш 
 
 

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

И  З  Ј  А  В  А 
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 

Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
за извршење јавне набавке добара -  Набавка електропреме са услугом монтаже 
за изградњу ТС 110/35/10 kV " Сокобања" -  ОРН 31170000, 31730000,  31712116, 
51112000  -  ЈН бр.23/15 

 
 1.  Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има најмање 
 

 - 2 (два) дипломирана инжењера електротехнике, са лиценцом одговорног 
извођача радова електроенергетских инсталација високог и средњег напона -
разводна постројења и пренос електричне енергије, бр. 451, запосленa на 
неодређено или одређено време или радно ангажованa ван радног односа у 
складу са важећим Законом о раду  
 
1. _______________________________ 
                      Име и презиме 
 
2. _______________________________ 
                      Име и презиме 
 

за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 

 
- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера, са лиценцом одговорног 
извођача радова, бр. 410,  запосленa на неодређено или одређено време или 
радно ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду  
 
1. _______________________________ 
                      Име и презиме 
 
 

за ког прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
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- 2 (два) дипломирана инжењера електротехнике, са лиценцом одговорног 
извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, бр. 
450, запосленa на неодређено или одређено време или радно ангажованa ван 
радног односа у складу са важећим Законом о раду  
 
1. _______________________________ 
                      Име и презиме 
 
2. _______________________________ 
                      Име и презиме 
 

за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 
 
- 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике, са лиценцом одговорног 
извођача радова телекомуникационих мрежа и система, бр. 453, запосленa на 
неодређено или одређено време или радно ангажованa ван радног односа у 
складу са важећим Законом о раду  
 
1. _______________________________ 
                      Име и презиме 
 
 

за ког прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 
 
 
• 10 (десет) електромонтера, запосленa на неодређено или одређено време или 
радно ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду  

 
 

1. _______________________________      6. _______________________________ 
                      Име и презиме                                                    Име и презиме 
 
2. _______________________________      7. _______________________________ 
                      Име и презиме                                                   Име и презиме 
 
3. _______________________________      8. _______________________________ 
                      Име и презиме                                                   Име и презиме 
 
4. _______________________________      9. _______________________________ 
                      Име и презиме                                                    Име и презиме 

 
5. _______________________________     10. _______________________________ 
                      Име и презиме                                                    Име и презиме 

 
 
за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом 

 
 

- 2 (два) бравара,  запосленa на неодређено или одређено време или радно 
ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду  
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1. _______________________________ 
                      Име и презиме 
 
2. _______________________________ 
                      Име и презиме 
 
 
- 1 (једног) атестираног вариоца, запосленa на неодређено или одређено време 
или радно ангажованa ван радног односа у складу са важећим Законом о раду 

 
 

1. _______________________________ 
                      Име и презиме 

 
 
 
за кога прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 
 

 
НАПОМЕНА: Број позиција може се кориговати (повећати) према стварном 

стању код подносиоца - понуђача.   
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. 12. 

 
СПОРАЗУМ  

 
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ 

ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
(ЈН бр.23/15) 

 
  

 Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара-  Набавка 
електропреме са услугом монтаже за изградњу ТС 110/35/10 kV " Сокобања" -  
ОРН 31170000, 31730000,  31712116, 51112000  -  ЈН бр.23/15 
 
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
               (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
 _______________________________;  _______________________________; 
       (навести назив другог удруженог члана )         (навести назив трећег удруженог члана) 
 
    
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:         
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 
ПИБ број:     ________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 
Одговорно лице понуђача  
овлашћено за закључење уговора: ________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  Понуђач који ће издати рачун: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  
 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 
Број текућег рачуна:     _________________________________             

 
Код банке:     _______________________________   

 
    Навести назив понуђача:  ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
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6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 
уговора: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
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 Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да 
неће вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда.  
 Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова 
групе понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени 
неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене. 
           Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, 
споразумно је одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача 
(конзорцијума), те да ће, у име групе понуђача (конзорцијума), потписивати и 
оверавати све обрасце из Конкурсне документације, а који се односе на понуђача.                                                                
  
                            

                Група понуђача,  
 
 
      1.  Носилац посла (стожер),                                                            

(м.п.)                         
       _________________________ 

                                                                                                        (потпис одг. лица) 
                                                                                                

                               
          2.  Други члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                                        (потпис одг. лица) 
    

 
          3.  Трећи члан групе понуђача, 
                                    (м.п.)                          
          _________________________ 

                             (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 
 
Дана ___.___. 2015. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр. 12.) подносити само у случају 

подношења заједничке  понуде.  
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Модел Уговора 
 

Образац бр. 13 
У  Г  О  В  О  Р 

О КУПОПРОДАЈИ 
(ЈН бр.23/15) 

 
 Закључен  у Нишу, између: 

 
 1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, са седиштем у Бул. др Зорана Ђинђића бр.46 а, са 
ПИБ-ом 104196932, са матичним бројем 20114142, са т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК 
банке'', које заступа директор Дарко Булатовић дипл.правник, као купца, с једне 
стране и   

 
2.  _______________________________________ из ______________________ 
 

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

Чл.1. 
 

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

Чл.2. 
 

 Предмет овог уговора је купопродаја добара:  Набавка електропреме 
са услугом монтаже за изградњу ТС 110/35/10 kV " Сокобања" -  ОРН 31170000, 
31730000,  31712116, 51112000  -  ЈН бр.23/15, а у свему према конкурсној 
документацији за предметну јавну набавку и прихваћеној понуди продавца, под 
бр._______________ од __________ 2015. године, а која документа се налазе у 
прилогу овог уговора и чине његов саставни део. 
 
 
 
 

_____________________________ 
                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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КУПОПРОДАЈНА ЦЕНА  

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

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

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

 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 
ПЛАЋАЊЕ 

Чл.4. 
 

 Купац се обавезује да за испорученa и уграђена добра, исплати продавцу 
износ на име купопродајне цене, према понуђеној цени из понуде продваца, у року 
до 45 (четрдесетпет) од дана пријема привремених, односно окончане ситуације и  
пријема фактура за сваку конкретну ситуацију. 
 
  
 
РОК ИСПОРУКЕ СА  УГРАДЊОМ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 

Чл 5. 
 

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

Чл.6. 
 
У случају наступања више силе, уговорени рок испоруке и уградње 

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

_____________________________ 
                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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МЕСТО ИСПОРУКЕ СА УГРАДЊОМ 
 

Чл.7. 
 

 ТС110/35/10kV Сокобања у Сокобањи. 
 
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Чл.8. 
 

 Обавезе продавца су: 
-  да испоручи и угради робу која је предмет овог уговора са квалитетом и 
карактеристикама захтеваним у конкурсној документацији за предметну јавну 
набавку и понуђеним у понуди продавца, 

-    да купцу преда робу која је предмет овог уговора у исправном стању, у свему 
према конкурсној документацији купца и прихваћеној понуди продавца, 

-    да купцу достави валиднo и потпунуo упутство за рад са испорученом робом  
на српском језику, као и све потребне атесте, 

-     као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 
- да ће купцу (лицу овлашћеном испред ЕД Југоисток) доставити један 
оригинал и пет копија, Пројекта изведеног стања, којим ће бити обухваћена 
следећа документација: монтажне шеме, шеме деловања и шеме 
везивања, прорачуни и критеријуми за пројектовање и упутства за монтажу, 
испитивање и одржавање, 
- да гарантује да ће сва опрема и компоненте које испоручи бити коректно 
упаковане у складу са препорукама произвођача. Паковање мора бити 
такво да обезбеђује заштиту од: корозије, удара који ће се јављати 
приликом утовара/истовара и у току превоза до места уградње као и од 
осталих могућих типова оштећења, 
- да са купцем усклади термин плана испоруке опреме. У случају одступања 
за које не постоји сагласност купца, додатне трошкове складиштења 
опреме сноси продавац опреме, 

- да пре почетка сваке од фаза уградње, надлежном лицу испред наручиоца, 
омогући увид у квалитет и обим обављених послова и тек након сагласности 
надлежног лица наручиоца настави даље радове на  реконструкцији.  

       -  утврђује мере слагања одобрене техничке документације са изведеним 
стањем. 
- да купца писмено обавести о лицу које је одредио за руководиоца послова, 
- да испоруку са уградњом која чини предмет овог уговора, изведе у складу 
са важећим прописима, техничким условима и нормативима, као и у складу 
са обавезним стандардима за ову врсту послова, 
- да уредно води грађевинску књигу, грађевински дневник и књигу 
инспекције, 
- да обезбеди и преда купцу све потребне атесте за уграђени материјал и 
опрему, који је испоручио купцу 

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

 
_____________________________ 

                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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      -  Обавеза изабраног понуђача ће бити да уз присуство техничких лица из 
стручних служби ЕД Југоисток, спроведе испитивања на објекту и то у 
следећем обиму: 

     a)  Провера основних функционалности система (провера командно- сигналних 
струјних кола). 

     б) Провера хомологих крајева мерних трансформатора (од мерних 
трансформатора до појединих уређаја). 

в)    Провера оптерећења секундарних крајева мерних трансформатора. 

 
 
ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Чл.9. 
 Обавезе купца су: 

- да продавца уведе у посао, 
- да продавцу достави решење о именовању надзорног органа за предметну 
испоруку са уградњом и вршење надзора, 
 - да коначан динамички план реализације посла усагласи са продавцем  

  -  да прими робу која је предмет овог уговора,  
- да продавцу исплати уговорену цену за испоручену и уграђену робу у року и   
на начин предвиђен овим уговором,  
- као и да изврши и остале обавезе из овог уговора.  
                                                                                     

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Чл.10. 
 
 Квантитативни и квалитативни пријем испоручених и уграђених предметних 
добара извршиће заједничка комисија у року од три дана од дана испоруке и 
уградње предметних добара, састављена од по најмање једног представника 
уговорних страна, у моменту пријема завршеног посла, записничким путем (Записник 
о примопредаји испоручених и уграђених предметних добара - без примедби). 
 
 Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у 
испоруци и уградњи предметних добара, наручилац има право да одбије пријем 
такве испоруке и уградње предметних добара, с тим што је дужан да продавцу одмах 
на то укаже, а продавац се обавезује да исте отклони одмах - о свом трошку и 
испоруку са уградњом усагласи са условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и прихваћене понуде продавца.                                                                                    
 Уговорне стране су се споразумеле да, након потписивања Записника о 
примопредаји испоручених и уграђених предметних добара - без примедби, из ст.1. 
овог члана, потпишу и  Записник о исправном функционисању система (Записник о 
исправном функционисању уграђене опреме) којим ће се констатовати исправност 
функционисања система, односно уграђене и монтиране опреме на трафостаници – 
без примедби.  
 Овим Записником биће обухваћене и тачке а, б, в из чл. 8 тачка 7. овог 
уговора. 
 

_____________________________ 
                (м.п.)                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ  И  ОДГОВОРНОСТ  

 
 Чл.11. 

 
 Уговорне стране су се споразумеле да продавац преузима и сноси пуну 
одговорност (материјалну и нематеријалну) за, евентуалне, несрећне случајеве који 
могу настати у току испоруке добара, а нарочито за следеће случајеве, и то: 

                                                                                    
           - за случај повређивања и смртног исхода својих непосредних извршилаца, 
 - за случај повређивања и смртног исхода трећих лица и 
 - за материјалну штету причињену трећим лицима. 
 
Уговорне стране су се споразумеле да се искључује било каква одговорност 
наручиоца у случајевима из претходног става.  
 
ГАРАНЦИЈА 

Чл.12. 
 

 Продавац гарантује купцу за квалитет испорученe робe. 
 Гарантни рок за испоруку и уградњу предметних добара која чини предмет 
овог уговора је из прихваћене понуде продавца од дана потписивања Записникa о 
исправном функционисању уграђене опреме. 
 
 Продавац се обавезује да у гарантном року, отклони све недостатке 
испоручене робе која је предмет овог уговора без одлагања, а најкасније у року од 
пет дана од дана пријављивања недостатка.  
 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Чл.13.     
       

 Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 
са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да 
се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у  
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке 
само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

 Наручилац ће банкарску гаранцију за добро извршење посла изабраном 
понуђачу вратити 31. дана од дана истека рока за коначно извршење посла за 
предметну јавну набавку, уколико се не стекну услови за њену реализацију. 
 

(м.п.)              _____________________________ 
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                                                                                       (потпис одговорног лица понуђача 
 
 Приликом закључења овог уговора, поред банкарске гаранције из претходног 
става, извођач радова обавезује се да наручиоцу радова преда и  1 (једну) бланко 
сопственe (соло) меницe, без протеста, прописно потписанe и оверенe, као и 
овлашћењa наручиоцу радова за попуњавање истих менице и њихово подношење 
надлежној банци у циљу њихове реализације, као средство обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року, а која ће се испоручиоцу добара вратити по 
истеку гарантног рока и периода од 30 дана по истеку гарантног рока, рачунајући од  
дана потписивања Записникa о исправном функционисању уграђене опреме. 
 
УГОВОРНА КАЗНА  

Чл.14. 
 

  Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи робу која чини предмет овог уговора у уговореном року, исту испоруку 
може извршити у  даљем року од 10 дана, у ком случају купац има право на уговорну 
казну због неблаговременог или непотпуног извршења овог уговора, у висини од 1% 
од уговорене цене (без ПДВ-a) за сваки дан закашњења, а највише у висини од 10% 
од уговорене цене, активирањем сопствене (соло) менице продавца, поднете ради 
обезбеђења овог уговора за добро извршење посла. 
 

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

Чл.15. 
 

Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не 
испоручи робу која чини предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по 
истеку рока од 10 дана од дана истека уговореног рока (из става 1. претходног 
члана), купац може раскинути овај уговор због неизвршења уговорених обавеза 
продавца, а у сваком случају има право на накнаду штете. 

 
 

Чл.16. 
 
 

 Уколико продавац, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не 
поступи на начин и року од 5 дана, купац има право на уговорну казну у висини од 
1% од укупне уговорене цене (без ПДВ-а) за сваки дан задоцњења, а највише 10% 
од укупне уговорене цене, активирањем сопствене (соло) менице продавца, као 
средства за обезбеђење овог уговора за отклањање грешака у гарантном року, а у 
сваком случају има право на накнаду материјалне штете. 

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

 
 

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

Чл.17. 
 
 Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно 
обостраног потписивања. 
 
РАСКИД УГОВОРА                        
                                                               Чл.18. 

 
 Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да 
друга страна и по протеку рока од 8 (осам) дана од дана пријема писмене опомене 
да не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте 
опомене, осим уколико овим уговором, за поједине ситуације, нису предвиђени други 
рокови. 
 
 У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, 
писменим путем обавештава другу уговорну страну да су се стекли услови за раскид 
овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим наредног дана од дана 
пријема писменог обавештења из претходног става, уколико истим дописом није 
одређен неки други датум.  
 Отказни рок је најмање 30 дана од дана када се сматра овај уговор 
раскинутим, назначеног у писменом допису из претходног става. 
 

                                                                                                                                
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.19. 
 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће 
одредбе ЗОО.    
 
 

Чл.20. 
 

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

                                                                   
 Чл.21. 

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

У г о в о р н е   с т р а н е: 
 
 
 

                      За Купца,                                                                   За Продавца 
                Д И Р Е К Т О Р,                                                            Д И Р Е К Т О Р,   
 ______________________________                              __________________________ 
(Дарко Булатовић дипл. правник)                                   (                                                  ) 
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Образац бр.14.                                                                            
 

ПОНУЂАЧ: 
 
Назив понуђача: ___________________________ 
 
Место седишта:  ___________________________ 
 

 
   РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  (ЈН бр.23/15)  

 
 Понуђач је, у току, 2010, 2011, 2012, 2013. и 2014. године, испроучио и уградио 
добра која су предмет ове јавне набавке у  најмање три ТС 110/X kV или вишег 
напонског нивоа  ЈН бр. 23/15, како је назначено у датој табели: 
 

 
 
 
 

 
Ред. 
Бр. 

 
Назив  

Наручиоца послова 
 

 
Место 
седишта 
наручиоца  

 
Контакт 
телефон 
наручиоца 

 
Предмет 
 уговора 

 
Година 

испоруке и 
уградње 
добара   

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

6.  
 

    

7.  
 

    

8.  
 

    

9.  
 

    

10.  
 

    

11. 
 

     

12. 
 

     

13. 
 

     

14. 
 

     

15. 
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НАПОМЕНА: 
 

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

Понуђач може поднети потврду и на неком другом обрасцу, под условом да такав 
образац садржи најмање онолико података колико садржи образац наручиоца.  

 
 Редни бројеви су дати као предложени образац, што значи да се број позиција може 
кориговати (повећати или смањити) према стварном стању код подносиоца захтева-
понуђача.  

Уколико је наручилац – ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. у Нишу, означен као наручилац, није 
потребно достављати поменуте потврде о извршењу послова, већ је потребно само навести 
све тражене податке из табеле.  
                            
                   За понуђача, 
                                                                                                                                                                                                                         
         _________________________ 

 
 
 

У ________________________,                                                 
 
Дана, ____________ 2015. године.                  
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Образац бр.15. 
 
Штамбиљ издаваоца потврде 

 
 

______________________________________________ 
 
 

________________________ 
 

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

 
 

П О Т В Р Д А 
 
 

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

 Потврда ће подносиоцу захтева служити као доказ у поступку јавнe набавкe коју 
спроводи наручилац ЕД "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. у Нишу - ЈН бр.23/15, док се у друге сврхе не 
може користити. 

        
        За издаваоца потврде, 

 
                                                              (м.п.)                  ___________________________      

       (потпис одговорног лица)  
 
 
 
 
 

 
Ред. 
бр. 

 
 

Назив послова 

 
Година 

испоруке и 
уградње 
добара 

   
  1.  
     

  

   
  2.  
  

  

   
  3. 
 

  


