
 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ                                                
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О - НИШ  
Огранак "Електродистрибуција Лесковац"       
Број: 9439/2 
Лесковац, 04.06.2015. године 
 

   СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂУЧИМА 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питањa, постављенa у вези јавне набавке добара: Л - ЈН бр. 29/15 - „Израда инвестиционо техничке документације за 
изградњу ДВ 35 kV ТС 110/35/10 kV „Власотинце“ – ТС 35/10 kV „Невит“ – ТС 35/10 kV „Горњи орах“ – ТС 35/10 kV „Састав река““. 
 У вези са конкурсном документацијом, која је објављена на порталу ЈН и интернет страници наручиоца www.jugoistok.com, 
заинтересовани понуђач је затражио одговорe на постављнa питања: 
Питање бр. 1:  
Нa стрaни 20 oд 49 прeдмeтнe кoнкурснe дoкумeнтaциje пoд НAПOMEНA нaвeдeнo je дa сe ПРOJEКTНИ ЗAДATAК и Прeдлoг трaсe ДВ 35 kV нaлaзe 

у прилoгу. Ипaк, oвoг прилoгa нeмa кao сaстaвнoг дeлa кoнкурснe дoкумeнтaциje, пa мoлимo дa тo пojaснитe или исту у тoм смислу дoпунитe. 

 
Одговор бр. 1:  
У прилогу Вам достављамо одговор на Ваше питање у форми Пројектног задатка и Предлога трасе. 
 
Питања и одговори представља саставни део конкурсне и исти ће бити објављени на Порталу ЈН и интернет страници www.jugoistok.com у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама. 
С поштовањем, 
 
      Заменик председника комисије  за јавну набавку 
            Л - ЈН бр. 29/15 
         ____________________________ 
                   Богољуб Стојановић, дипл. ел. инж.  





                                                                           ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  

за израду инвестиционо-техничке документације изградње ДВ-35 kV  
ТС 110/35/10 kV "Власотинце" - ТС 35/10 kV "Горњи Орах" - ТС 35/10 kV "Састав река"  
 
 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ  
 
1.1. Инвеститор ПД ''Југоисток'', д.о.о. Ниш и инвеститори  
 
МХЕ на потезу Власотинце – Црна Трава  
(Конзорцијум инвеститора МХЕ)  
1.2. Назив објекта ДВ-35 kV ТС 110/35/10 kV "Власотинце" –  
 
– ТС 35/10 kV ''Горњи Орах'' – ТС 35/10 kV ''Састав река''  
1.3. Број етапа изградње две  
1.4. Планирани почетак градње 2016. год.(израда инв.тех.документације у  
 
2015.год.)  
1.5. Планирано пуштање у погон 2017.  
 
2. ПОДАЦИ О ТРАСИ ДАЛЕКОВОДА  
 
2.1. Називни напон 35 kV  
2.2. Прикључна места Изводнo поље 35 kV у ТС 110/35/10 kV "Власотинце";  
 
Изводнe ћелијe 35 kV у будућој ТС 35/10  
kV ''Горњи Орах'' (''Улаз – Излаз''), и  
Изводна ћелија 35 kV у ТС 35/10 kV ''Састав река''.  
2.3. Врста вода надземни, једноструки  
2.4. Дужина трасе cca 26,7km  
2.5. Локација трасе простор Власотинца, Свођа, Горњег  
Ораха, Тегошнице и Састава река  



2.6. Терен њиве, пашњаци и шуме, надм.висина  
 
260-860 m.  
 
3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ЗАХТЕВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА  
 
3.1. Погонски услови Нормална изложеност спољним утицајима  
3.2. Амбијентални услови Мин. температура ваздуха -20°C  
 
Температура ваздуха меродавна за прорачун угиба и размака проводника у средини распона +40°C.  
Температ. ваздуха при којој постоји додатно оптерећење -5°C.  
Средња годишња температура ваздуха меродавна за прорачун еолских вибрација  
+10°C.  
3.3. Климатски услови Притисак ветра 60 daN/m²  
 
Додатни терет 1,6 x 0,18 daN/mm² d  
Изокераунички ниво 40  
 
4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ЕЛЕМЕНТИМА ВОДА  
 
4.1. Стубови Челично-решеткасти за једноструки вод,  
 
по избору пројектанта, према посебним пројектима.  
4.2. Заштита од корозије топло цинковање  
4.3. Распоред проводника Полувертикалан  
4.4. Темељ стубова Бетонски, према пројекту стуба  
4.5. Уземљење стубова FeZn жица мин. пречника 10mm према ТП-10в ЕД Србије  
 
Неутрална тачка мреже 35 kV је  
уземљења преко нискоомске импедансе.  
4.6. Max. вредност отпора уземљења Према ТП-10в ЕД Србије  
4.7. Проводник AlČe уже пресека 95/15mm² 6:1  
4.8. Максимално напрезање 9 daN/mm²  



4.9. Заштитно уже (OPGW)  
4.10. Изолација Висећи силиконски изолатори у одговарајућој арматури  
 
- највиши напон опреме 38 kV  
- наз. краткотр. подносиви напон 70 kV  
- атмосф. ударни напон 170 kV  
 
5. ОСТАЛИ ПОДАЦИ И ЗАХТЕВИ  
 
5.1. Набавка опреме и опремање изводног поља 35 kV у ТС 110/35/10 kV "Власотинце", опремање изводне ћелије 35 
kV у ТС 35/10 kV ''Састав река"  
 
5.2. Избор трасе извршити заједно са одговарајућом службом огранка ЕД – Лесковац.  
 
5.3. Извршити геодетско снимање уздужног профила трасе са свим потребним елементима.  
 
5.4. Провера сигурносних растојања делова под напоном од уземљених делова или удаљености вода од објеката 
уколико то захтевају услови на терену према важећим прописима.  
 
5.5. Идејни пројекат треба бити израђен у штампаном и дигиталном облику, урађен по свим важећим прописима и 
правилима струке.  
 
6. ПРИЛОЗИ  
 
6.1. Микро локација трасе далековода 35 kV.  


