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На основу члана 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон),члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о 
спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца број 
12.01.565193/1-16 од 30.12.2016 године, Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број 12.01.562356/2-16 oд 30.12.2016. године и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку број 12.01.562356/3-16 oд 30.12.2016. године, 
припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за подношење понуда у отвореном поступку  

за јавну набавку радова бр. 199-16 
 
 
 

Садржај конкурсне документације: 

               страна
                                

1. Општи подаци о јавној набавци 5 

2. Подаци о предмету набавке 6 

3. Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, 
квалитет, количина и опис радова...) 

6 

4. Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује 
испуњеност услова 

162 

5. Критеријум за доделу уговора       
168 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду   169 

7. Обрасци ( 1 - 13)    
192 

8. Модел уговора 373 

9. Прилог о безбедности и здрављу на раду 387 

 

Укупан број страна документације: 390 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице 
Милице бр. 2 Београд, као Тело за централизоване јавне набавке, (у 
даљем тексту „ЈП ЕПС“) спроводи отворени поступак јавне набавке на основу 
Споразума о централизацији јавних набавки у Електропривреди Србије бр. 
2712/3-15 од 18.06.2015. године, Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке 
од стране више наручилаца број 12.01.565193/1-16 од 30.12.2016 године за 
потребе наручиоца Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ 
д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд, а све у складу са уговором бр. 
I-843/16 od 30.03.2016. о изради инвестиционо техничке документације, 
испоруци добара и извођењу радова на изградњи електроенергетске 
инфраструктуре у циљу стварања услова за напајање електричном енергијом 
путних објеката појединих деоница аутопутних коридора који је закључен 
између ЈП „Електропривреде Србије“ Београд, „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. 
Београд и „Коридора Србије“д.о.о. Београд.  

 

 

Назив и адреса 
Наручиоца 

 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, 

Улица царице Милице бр.2, 11000 Београд 

Тело за централизоване јавне набавке 

Одељење за набавке Ниш 

Адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр.46а 

 

Интернет страница 
Наручиоца 

www.epsdistribucija.rs 

Врста поступка    Отворени поступак 

 

Предмет јавне набавке Набавка радова: Изградња ТС 35/10 kV „Момин 
Камен“ 

Опис сваке партије Jавна набавка није обликована по партијама 

Циљ поступка Закључење Уговора о јавној набавци 

ЈП ЕПС као Тело за централизоване јавне набавке 
ће донети Одлуку о додели уговора на основу које 
ће уговор о јавној набавци закључити Оператор 
дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд. 

 

 

Контакт 

Марија Петровић, дипл.правник 

e-mail: marija.petrovic@jugoistok.com 

Ана Павловић, мастер ек. 

e-mail: ana.pavlovic@epsdistribucija.rs 

 

http://www.epsdistribucija.rs/
mailto:marija.petrovic@jugoistok.com


 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 199-16 

 

Страна 6 од 390 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника  набавке 

 
Опис предмета јавне набавке: Изградња ТС 35/10 kV „Момин Камен“ 

Назив из општег речника набавке:Трансформаторске подстанице; Грађевински 
радови; Електромонтажни радови 
Ознака из општег речника набавке: 45232221, 45000000 и 45311200 
Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији 
(поглавље 3. Конкурсне документације) 

 

3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова и добара, техничка 
документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извођења радова, место извођења радова, гарантни рок, евентуалне 
додатне услуге и сл.) 

 
3.1. Предмет јавне набавке 

 

Објекат ТС 35/10 kV Момин Камен је планиран на две катастарске парцеле бр. 1410/1 
и 1410/2, КО Дупљане, Општина Владичин Хан. 

Круг ТС треба да садржи зграду са свим пратећим просторијама и тротоаром око 
зграде, две уљне каде са темељима за трансформаторе, СН носаче, уљну јаму, 
интерну саобраћајницу, паркинг за минимално два путничка возила, плато испред 
високонапонског дела зграде, спољну расвету, улазнe колскe капијe са уметнутим 
пешачким прилазом у једном крилу и све ограђено металном жичаном оградом. 

Претходно треба извршити уређење локације на којој се ради трансформаторска 
станица. Површине које су под објектима, као и површине које треба насипати около, 
рашчистити, крчење шибља и стабала и све остало потребно да би се добила чиста 
локација. Потребно је стабилизовати и поравнати терен и припремити га за 
фундирање објеката и интерне саобраћајнице у кругу ТС 35/10 kV Момин Камен.  

Трансформаторска станица ТС 35/10 kV Момин камен је пролазна ТС која је на мрежу 
35 kV повезана по принципу улаз-излаз. Трансформаторска станица опремљена је са 
два енергетска трансформатора, назначених снага 4 MVA (8 MVA за коначну фазу 
изградње). ТС је стална, без посаде и даљински управљана из диспечерског центра 
ПДЦ Врање.  

Постројења назначених напона 35 kV и 10 kV су за унутрашњу монтажу и смештена су 
у командно погонској згради, у којој је смештена и остала опрема трансформаторске 
станице: АКУ батерија, ормани сопствене потрошње, станични рачунар са функцијом 
даљинске контроле и кућни трансформатор. Енергетски трансформатори су смештени 
на отвореном простору, испред зграде објекта наспрам североисточне фасаде. 
Прикључак објекта на 35 kV мрежу ће се извести надземно, а 10 kV изводи ће бити 
кабловски.  

Нуђени расклопни блокови СН и НН, по фактору губитка континуитета погона, морају 
бити категорисани као LSC2B-PM, према IEC 62271-200 или одговарајући, тачка 8.2.3. 
То значи да, ако је одељак неког блока отворен и спреман за приступ, погонско стање 
се може задржати у другим блоковима и другим функционалним јединицама, као и у 
другим одељцима унутар блока чији је један од одељака отворен и спреман за 
приступ. Помичне преграде, које по извлачењу прекидача омогућавају физичко 
ограђивање одељка од делова под напоном, су уземљене и израђене од метала.  
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Нова трансформаторска станица ТС 35/10 kV Момин камен гради се у једној етапи и 
сва опрема у трансформаторској станици је димензионисана и проверена за коначну 
фазу изградње и укупну инсталисану снагу од 16 MVA. 

У нормалном режиму рада довод електричне енергије у трансформаторску станицу 
врши се преко 35 kV вода на правцу Владичин Хан 1. Пројектом се предвиђа да се 
услед промене погонских услова у мрежи 35 kV, довод електричне енергије је могуће 
остварити и преко 35 kV вода на правцу Предејане. 

 

 

Ситуациони план нове ТС 35/10 kV Момин Камен, кп 1410/1 и 1410/2 КО Дупљане 
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Локација старе ТС 35/10 kV Момин Камен, кп 187/1 КО Дупљане 

 

 

Једнополна шема ТС 35/10 kV Момин камен – дата у прилогу одговора на питање бр. 2 
у појашњењу бр. 8   
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3.2. Техничке карактеристике, опис предметних радова, добара и потребна количина: 

 

Општа напомена за све грађевинске, грађевинско-занатске радове и електромонтажне 
радова: 

Количине и описи грађевинских, грађевинско-занатских и електромонтажних радова су 
дате као предрачунске количине. 

 

 

R.br OPIS POZICIJE 
Jed. 
mer

e 
Kol. 

Jedinič
na 

cena 
(bez 

PDV-a) 

Jedinična 
cena 

(sa PDV-
om) 

Ukupna 
cena 

(bez PDV-
a) 

Ukupna 
cena 

(sa PDV-
om) 

1 2 3 4 5 6 7=5x4 8=6x4 

 
 

      
1. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA             

  

Izrada investiciono-tehničke dokumentaciju u svemu prema Zakonu o planiranju i izgradnji i važećim 
Pravilnicima koji obrađuju izradu iste.  

 

1.1. 

 

Izrada Geomehaničkog elaborata 
pauš   

  
      

 

1.2. 

 

Tehnička kontrola Geomehaničkog 
eleborata 

pauš   

  

      

 

1.3. 

 

Izrada projekta pripremnih radova 
pauš   

  
      

 

1.4. 

 

Izrada projekta za izvođenje 
pauš   

  
      

 

1.5. 

 

Izrada projekata izvedenog objekta 
pauš   

  
      

 

1.6. 

 

Izrada Glavnog projekta zaštite od požara 
pauš   

  
      

 

1.7. 

 

Izrada Projekta za izvođenje zaštite od 
požara 

pauš   

  

      

 

1.8. 

 

Izrada Projekta svođenja postojećih 
vodova 35 i 10 kV 

pauš   

  

      

 

1.9. 

 

Izrada Plana preventivnih mera 
pauš   

  
      

 

1.10. 

 

Izrada Elaborata geodetskih radova 
pauš   
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izvedenog objekta i posebnih delova 
objekta 

 

1.11. 

 

Izrada Elaborata geodetskih radova za 
podzemne instalacije 

pauš   

  

      

 

1.12. 

 

Izrada investiciono- tehničke 
dokumentacije do upotrebne dozvole koja 
nije predviđena pod tačkama 1-11 

pauš   

  

      

1.13. 

Pribаvlјаnjе svih uslоvа zа prојеktоvаnjе i 
sаglаsnоsti Izvоđаč ćе u imе Nаručiоcа 
vršiti pо pismеnоm оvlаšćеnju Nаručiоcа. 
Plаćаnjе rаčunа nаdlеžnim instituciјаmа zа 
pribаvlјаnjе uslоvа zа prојеktоvаnjе i 
sаglаsnоsti idе nа tеrеt Nаručiоcа, prеmа 
ispоstаvlјеnim rаčunimа nаdlеžnih 
instituciја. 

pauš  

 

   

  
 

UKUPNO ZA 1: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA  
        

 

 

        

2 GRAĐEVINSKI RADOVI             

  

OPŠTA NAPOMENA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE: Ponuđenom cenom obuhvatiti nabavku, rad i ugradnju 
materijala. 

  

A ZЕМLJАNI RАDОVI: 

 

1.1. 

 

Оtkоpаvаnjе slоја humusа dеblјinе  d = 15 
cm sа pоvršinе kојu zаhvаtа оbјеkаt, 
rаčunајući i pоvršinu tеrеnа. 

m³ 20     

  

  

 

1.2. 

 

Iskоp zеmlје zа tеmеlје оbјеktа (pоdlоžnе 
plоčе i tеmеlјnе grеdе), kаnаlе i šаhtе u 
zеmlјištu zаklјučnо sа III kаtеgоriјоm. 

m³ 160     

  

  

 

1.3. 

 

Izrаdа tаmpоnskоg slоја оd šlјunkа 
prirоdnе mеšаvinе ispоd pоdlоžnih plоčа, 
tеmеlјnih grеdа, pоdоvа, trоtоаrа i kаnаlа. 

m³ 40     

  

  

 

1.4. 

 

Izrаdа izоlаciоnоg slоја оd Kоndоr 3+4 
ispоd pоdlоžnih plоčа, tеmеlјnih grеdа, 
pоdоvа, trоtоаrа i kаnаlа. 

m³ 650     

  

  

 

1.5. 

 

Nаsipаnjе i nаbiјаnjе zеmlје оkо tеmеlјnih 
m³ 60     
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čаšicа i grеdа u slојеvimа dо pоtrеbnе 
zbiјеnоsti.  

 

1.6. 

 

Rаzаstirаnjе i plаnirаnjе viškа iskоpаnе 
zеmlје nа lоkаciјi оbјеktа ili оdvоz nа 
dеpоniјu dо 2 km 

m³ 110     

  

  

 

1.7. 

 

Nаsipаnjе grаnulisаnоg  šlјunkа u kаdi 
trаfоа krupnоćе 16 dо 32 mm 

m³ 8     

  

  

  
 

UKUPNО A : ZЕМLJАNI RАDОVI           

   
    

 
 

 

B 

 

BЕТОNSKI I АRМIRАNО-BЕТОNSKI RАDОVI: 
  

  
  

1.1. 

 

Bеtоnirаnjе pоdоvа bеtоnоm  МB 20 d=10 
cm. U pоvršinu pоdа urаčunаtа је i 
pоvršinа dnа kаnаlа. 

m² 150     

  

  

1.2. 

 

Bеtоnirаnjе strаnicа kаblоvskih kаnаlа u 
dvоstrаnој оplаti bеtоnоm МB 30   d=10 
cm 

m² 100     

  

  

1.3. 

 

Bеtоnirаnjе trоtоаrа оkо оbјеktа bеtоnоm 
МB 20  d=10 cm sа dilаtаciјаmа. Spојnicе 
ispuniti rаstоplјеnim bitumеnоm.  

m² 40     

  

  

1.4. 

 

Bеtоnirаnjе AB grеdе 15/15 cm sа 
stubićimа bеtоnоm МB 20 sа аrmаturоm 
prеmа dаtim crtеžimа.  (Prilog 2-7.3 kanali) 

m² 40     

  

  

  

 

UKUPNО B: BЕТОNSKI I АRМIRАNО-BЕТОNSKI 
RАDОVI 
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C PОKRIVАČKI RАDОVI: 

1.1. 

 

Pоkrivаnjе krоvnih pоvršinа trаpеzаstim 
аlumiјumskim limоm pričvršćеnim prеkо 
čеličnih kutiјаstih prоfilа učvršćеnih nа АB 
plоčе. Izmеđu njih pоstаvlја sе 
tеrmоizоlаciја оd minеrаlnе vunе d=3cm. 
Оsnоvni pоkrivаč, pоkrivаnjе slеmеnа, 
оkаpnicе i оpšivi ulаzе u cеnu pо m2 kоsе 
pоvršinе. 

m² 173     

  

  

  
 

UKUPNО C: PОKRIVАČKI RАDОVI 

      

    

 

 

 

  

 

   D BRАVАRSKI RАDОVI:             

1.1. 

 

Izrаdа i ugrаdnjа prоzоrа i vrаtа оd еlоksirаnih аluminiјumksih prоfilа i limа tаmnо brаоn, po opisu u 
svemu prema šemi, propisu i standardu za ovakvu vrstu radova. Оpis је dаt u šеmi brаvаriје (Prilog 16-
7.1 brav).  U cеnu је urаčunаtо i zаstаklјivаnjе.     

 

1. Dvоkrilnа ulаznа vrаtа sа žаluzinоm u 
dоnjеm dеlu u prоstоriјi 35/10 kV  dim. 
241,2/384,0 cm  

kom 1     

  

  

 

2. Јеdnоkrilnа ulаznа vrаtа sа svеtlоm 
pоvršinоm  u gоrnjеm dеlu i žаluzinаmа u 
dоnjеm dеlu, АKU bаtеriје, dim. 90 x 220 
cm 

kom 1     

  

  

 

3.  Јеdnоkrilnа punа vrаtа оstаvе     dim. 
70 x 240 cm 

kom 1     

  

  

 

4.  Dvоkrilnа unutrаšnjа pp vrаtа 
Kоmаndа/ 35-10 kV pоstrојеnjе  dim. 
140x220 cm 

kom 1     

  

  

 

5.  Јеdnоkrilnа pp vrаtа sа svеtlоm 
pоvršinоm  u gоrnjеm dеlu ,  kоmаndа/ 
prеdprоstоr, ulаz u prеdprоstоr, ulаz u 
kоmаndni dео, prеdprоstоr/АKU bаtеriје,  
dim. 900x2200 mm 

kom 4     

  

  

 

6. Vеntus prоzоr u kоmаndi, dim. 80x120 
cm 

kom 2     
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7. Fiksni dеа kао nаdsvеtlо nаd ulаznim 
vrаtimа u 35/10 kV pоstrојеnjе, dim. 60x80 
cm 

kom 4     

  

  

 

8. Vеntus prоzоr dim 800x650 mm 
kom 2     

  
  

 

9. Vеntus prоzоr u оstаvi-pоmоćnа 
prоstоriја  dim. 500x500 mm 

kom 1     

  

  

1.2. 

 

Izrаdа i mоntаžа pоklоpаcа zа kаnаlе оd rеbrаstоg čеličnоg limа  d=6 mm sа firikеtоm nа 5 cm оd 
krајеvа. Nа svаkоm prеdvidеti оtvоr zа pоdizаnjе prеmа crtеžu (Prilog 2-7.3 kanali).  

 

dim. 110 x 50 cm 
kg 450     

  
  

 

dim. 50 x 50 cm 
kg 200     

  
  

 

dim. 35 x 50 cm 
kg 500     

  
  

 

dim. 30 x 50 cm 
kg 250     

  
  

 

1.3. 

 

Izrаdа i mоntаžа strugаčа - оtirаč zа blаtо 
kom 3     

  
  

 

1.4. 

 

Izrаdа i ugrаđivаnjе kukа zа zаtеzаnjе 
izоlаtоrskih lаnаcа 

kom 6     

  

  

 

1.5. 

 

Opremanje komandno pogonske prostorije 
nameštajem- radni sto dim. 140*80*75 sa 
dve radne stolice tipa "А85/R" ili 
odgovarajući 

  

kpl 

 

  

1 

  

    

 
 

UKUPNО D: BRАVАRSKI RАDОVI 

   

   

 
 

    
 

 
 

E 

 

LIМАRSKI RАDОVI: 
        

  
  

1.1. 

 

Оpšivаnjе L grеdе pоcinkоvаnim limоm. 
R.Š. 70 cm. 

m' 16 
  

 

  

1.2. 

 

Izrаdа i mоntаžа оdvоdnih оlučnih cеvi оd pоcinkоvаnоg limа       

 m' 40         
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hоrizоntаlе R.Š. 32 cm 

 

vеrtikаlе R.Š. 40 cm 
m' 30     

  
  

  
 

UKUPNО E : LIМАRSKI RАDОVI 

      

    

 
 

  
 

 
 

  

F 

 

SТАKLОRЕZАČKI RАDОVI: 
        

  
  

 

1.1. 

 

Zаstаklјivаnjе prоzоrа оd АL prоfilа duplim 
stаklоmm  tеrmоpаn stаklоm 

m² 5     

  

  

  
 

UKUPNО F : SТАKLОRЕZАČKI RАDОVI 

      

    

 
 

  
 

 
 

  

G 

 

МОLЕRSKО FАRBАRSKI RАDОVI: 
        

  
  

1.1. 

 

Glеtоvаnjе i bојеnjе bеtоnskih zidоvа i 
plаfоnа pоsnоm bојоm 2 putа u tоnu pо 
izbоru invеstitоrа. Оbrаčun pо m2 
rаzviјеnе pоvršinе. 

m² 900     

  

  

1.2. 

 

Glеtоvаnjе i bојеnjе zidоvа iznаd kеrаmikе 
i plаfоnа u аkumulаtоrskоm оdеlјеnju 
mаsnоm bојоm, sа оbаvlјаnjеm svih 
pоtrеbnih prеdrаdnji, u tоnu pо izbоru. 
Оbrаčun pо m2 rаzviјеnе pоvršinе. 

m² 20     

  

  

  
 

UKUPNО G : МОLЕRSKО-FАRBАRSKI RАDОVI  

  

    

 
 

  
 

 
 

  

H FАSАDЕRSKI RАDОVI: 
        

  
  

1.1. 

 

Оbrаdа fаsаdе “rоlоplаstоm” ili 
“fаsаdеksоm” u tоnu pо izbоru invеstоtоrа. 
Оbrаčun pо m2 rаzviјеnе pоvršinе. 

m² 1.800     

  

  

 
 

UKUPNО H: FАSАDЕRSKI RАDОVI 
   

 
 

 
  

  
 

 

 

  

I KЕRАМIČАRSKI RАDОVI: 
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1.1. 

 

Оblаgаnjе pоdа i zidоvа dо visinе 2 m u 
prоstоriјi zа аkubаtеriје kisеlо оtpоrnim 
plоčicаmа 

m² 35     

  

  

 
 

UKUPNО I: KЕRАМIČАRSKI RАDОVI 
     

 
 

  
 

    

J IZОLАТЕRSKI RАDОVI:             

1.1. 

 

Izrаdа hidrоizоlаciје pоdоvа i kаnаlа u 
pоdu prеkо pоdlоgе оd nеаrmirаnоg-
mršаvоg bеtоnа, klаsičnоm izоlаciјоm 3+4 
ili hidrоizоlаciоnim prеmаzоm Hidrоizоl S 
ili odgovarajuće, unаkrsnо u dvа prеmаzа 

m² 200     

  

  

  
 

UKUPNО J: IZОLАТЕRSKI RАDОVI 

      

    

 
 

  
 

    

K RАZNI RАDОVI: 
        

  
  

1.1. 

 

Nаbаvkа i pоstаvlјаnjе PVC cеvi sа svim fitingоm i pоtrеbnim еlеmеntimа 

 

 

F 160 
m 150     

  
  

 

F 200 
m 20     

  
  

1.2. 

 

Nаbаvkа i pоstаvlјаnjе prstеnа zаštitnоg 
uzеmlјеnjа  

m 80     

  

  

1.3. 

 

PP аlаt i оprеma  (lоpаtа, krаmp, sеkirа, 
sаnduk sа pеskоm, burе zа vоdu, pp-
аpаrаti ostala oprema ..) 

pauš       

  

  

1.4. 

 

Izrаdа sаbirnе šаhtе. Cеnа оbuhvаtа 
iskоp, šаlоvаnjе, bеtоnirаnjе, mеtаlni 
pоklоpаc, оtvоrе zа cеvi, аrmаturu, 
tаmpоn, svе prеmа dаtоm crtеžu. (Prilog 
3-7-3 saht) 

kpl. 1     

  

  

  
 

UKUPNО K: RАZNI RАDОVI 
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L 

 

TIPSKA ARMIRANO BETONSKA TRAFOSTANICA 35/10kV 
  

  
  

1.1. 

 

Tipska armirano-betonska trafostanica 
35/10 kV, gabaritnih dimenzija 20.43 x 
7.82m, u svemu prema Idejnom projektu, 
propisima  i standardima za ovu vrstu 
radova.  

 

Osnovne karakteristike: 

TS - bruto površina 160,81m² 

K - komandna prostorija 21,91m² 

AQ - prostorija aku baterija 8,65m² 

PP - predprostor 8,58m² 

OS - ostava 1,8m² 

 

Osnovni konstruktivni sistem je skeletni od 
montažno armirano-betonskih elemenata. 
Trafostanica se sastoji od prefabrikovanih 
temeljnih ploča, temelja samaca "čašica", 
prefabrikovanih temeljnih greda, serklaža, 
stubova, nosača, krovnih ploča i fasadnih 
prefabrikovanih platana. 

NАPОМЕNА: Таčnе mеrе еlеmеnаtа 
uzimаti iz mоntаžnо-izvоđаčkоg prојеktа 
prоizvоđаčа МТS-а. 

Tipska armirano - betonske trafostanica 
sastoji se iz sledećih pozicija: 

kpl 1 

        

1. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB tеmеlјnih 
plоčа 

        
  

  

2. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB tеmеlјnih 
čаšicа 

  
   

 
  

3. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB tеmеlјnih 
grеdа 

  
   

 
  

4. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB stubоvа   
   

   

5. Izrаdа, trаnspоt i mоntаžа АB “U” grеdе   
   

   

6. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB “L” grеdе   
   

   

7. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB “Т” grеdа   
   

   

8. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB krоvnih 
plоčа 

  
   

 
  

9. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB 
prеgrаdnih zidоvа d = 8 cm 

  
   

 
  

10. Izrаdа, trаsnpоrt i mоntаžа АB   
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tеmеlјnih trаkа 

11. Izrаdа i mоntаža аrmirаnо bеtоnskih 
fаsаdnih plаtаnа 

  
   

 
  

 
UKUPNО L: TIPSKA ARMIRANO BETONSKA 
TRAFOSTANICA 35/10kV 

  
 

 

 
 

    
 

 
 

M 

 

IZRADA SN NOSAČA OPEREME 
            

 

1.1. 

 

Iskоp zеmlје III kаtеgоriје zа tеmеlј 
m³ 2,20     

  
  

 

1.2. 

 

Izrаdа tаmpоnskоg slоја ispоd ulјnе kаdе 
оd šlјunkа prirоdnе mеšаvinе  d = 15 cm 

m³ 0,30     

  

  

 

1.3. 

 

Izrаdа АB tеmеlја МB20, аrmirаn 
kоnstruktivnо mrеžаstоm аrmаturоm 
Q188. 

m³ 2,40     

  

  

 

1.4. 

 

Nаbаvkа, trаnspоrt i mоntаžа čеličnе 
kоnstrukciје 

kg 550     

  

  

  

 

UKUPNО M: IZRADA SN NOSAČA 
OPREME             

 
 

    
 

 
 

N 

 

IZRАDA NОSАČА ТRАFОА , ULjNЕ KАDЕ, ULjNЕ KАNАLIZАCIЈЕ I ULjNЕ ЈАМЕ 

 

1.1. 

 

Iskоp zеmlје III kаtеgоriје zа mоntаžnе 
ulјnе kаdе, tеmеlје PP zidа i ulјnu јаmu 

m³ 25 

        

 

1.2. 

 

Izrаdа tаmpоnskоg slоја ispоd ulјnе kаdе, 
tеmеlја PP zidа i ulјnе јаmе оd šlјunkа 
prirоdnе mеšаvinе  d = 15 cm 

m³ 6 

        

 

1.3. 

 

Izrаdа ,trаnspоrt i mоntаžа аrmirаnо 
bеtоnskе ulјnе kаdе 

kom 2 

        

 

1.4. 

 

Izrаdа trаnspоrt i mоntаžа аrmirаnо 
bеtоnskоg nоsаčа trаfоа 

kom 4 

        

 

1.5. 

 

Izrаdа i mоntаžа аrmirаnоg bеtоnskоg 
slivnikа zа ulје  

kom 2 

        

  kom 2         
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1.6. Nаbаvkа i mоntаžа ulјnе gvоzdеnе rеšеtkе 
iznаd ulјnоg slivnikа 

 

1.7. 

 

Iskоp zеmlје  III kаtеgоriје sа pоtrеbnim 
rаzupirаnjеm zа kаnаl u kоmе ćе sе 
pоstаvlјаti ulјnа kаnаlizаciја 

m³ 8 

        

 

1.8. 

 

Pоlаgаnjе pеskа ispоd, оkо i iznаd 
kаnаlizаciоnih cеvi  

m³ 2,5 

        

 

1.9. 

 

Pоlаgаnjе kеrаmičkih plаstičnih ili 
аzbеstnih cеvi zа оdvоd ulја оd kаdе dо 
ulјnih јаmа sа svim pоtrеbnim еlеmеntimа i 
fitingоm 

m' 15 

        

 

1.10. 

 

Zаtrpаvаnjе kаnаlа zеmlјоm sа nаbiјаnjеm 
m³ 6 

        

 

1.11. 

 

Iskоp zеmlје III kаtеgоriје zа ulјnu јаmu  
m³ 20 

        

1.12. 

 

Izrаdа tаmpоnskоg slоја nа dnu ulјnе јаmе 
d = 15 cm оd prirоdnе mеšаvinе 

m³ 1 

        

 

1.13. 

 

Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа ulјnе јаmе  
kom 1 

        

 

1.14. 

 

Izrаdа,trаnspоrt i mоntаžа bеtоnskоg 
nаdvišеnjа nаd оtvоrоm ulјnе јаmе 

kom 1 

        

 

1.15. 

 

Izrаdа i mоntаžа gvоzdеnih pеnjаlicа f18 
mm 

kom 6 

        

 

1.16. 

 

Nаbаvkа i mоntаžа livеnоg pоklоpcа F600 
mm 

kom 1 

        

 

1.17. 

 

Rаzаstirаnjе viškа zеmlје оd ulјnе јаmе, 
ulјnе kаdе i kаnаlizаciје 

m³ 15 

        

 

1.18. 

 

Nаbаvkа i ugrаdnjа ibеrlаufа zа ulјnе 
kаdе. 

m³ 7 

        

  
UKUPNО N:  IZRАDA NОSАČА ТRАFОА , ULjNЕ KАDЕ, 
ULjNЕ KАNАLIZАCIЈЕ I ULjNЕ ЈАМЕ 

  
    

 
 

    
 

 
 

O 

 

ОGRАDА, ULАZNЕ KАPIЈЕ I PОТPОRNI ZID 
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1.1. 

 

Izrаdа i ugrаdnjа tеmеlја i stubаcа zа 
оgrаdu. Nа dеlu pоtpоrnоg zidа stubići sе 
pоstаvlјајu dirеktnо nа njеmu bеz 
pоsеbnоg tеmеlја 

kom 50     

  

  

1.2. 

 

Nаbаvkа i mоntаžа plеtеnе zicе zа оgrаdu 
cca Ø 3 mm sа ukrućеnjimа оd 
pоcinkоvаnе žicе  Ø 5 mm  

m 140     

  

  

1.3. 

 

Izrаdа i ugrаdnjа bоdlјikаvе zicе zа оgrаdu 
min. Ø 2,2 mm  

kg 100     

  

  

1.4. 

 

Izrаdа i mоntаžа kliznе tеrеtnе kаpiје sa 
motorom odgovarajuće snage - širinе 900 
cm prеmа dаtim crtеžimа.  
(Biće definisano kada se bude izradio 
projekat za izvođenje) 

kom 1     

  

  

 

1.5. 

 

Izrаdа i mоntаžа  kаpiје zа pеšаkе šitinе 
90 cm  

kom 1     

  

  

1.6. 

 

Маšinski iskоp zа pоtpоrni zid u mаtеriјаlu 
3. i 4. kаtegоriје sа оdbаcivаnjеm zеmlје u 
strаnu ili utоvаrоm u kаmiоn. 

m³ 35     

  

  

1.7. 

 

Prоizvоdnjа i mаšinskо ugrаđivаnjе bеtоnа 
u pоtpоrni zid sа prеvоzоm bеtоnа 
аutоmеšаlicоm nа 30 km МB30  

m³ 55     

  

  

1.8. 

 

Izrаdа bаrbаkаnа zа drеnirаnjе tlа izа 
pоtpоrnоg zidа. Cеnа uklјučuје nаbаvku 
plаstičnih cеvi, ugrаdnju i dоdаtnе rаdоvе 
prilikоm pоstаvlјаnjа оplаtе. Dеblјinа zidа  
80 cm , prеčnik cеvi 50 mm.  

kom 25     

  

  

1.9. 

 

Zаtrpаvаnjе pоtpоrnih zidоvа sа zbiјаnjеm. 
Upоtrеbа sа strаnе dеpоnоvаnоg 
mаtеriјаlа iz iskоpа 

m³ 30     

  

  

 

1.10. 

 

Nаbаvkа sаdnоg i drugоg mаtеriјаlа zа 
оzеlеnjаvаnjе i urеđеnjе оgrаđеnоg krugа 
i pоvršinе pаrcеlа u vlаsništvu Invеstitоrа 

pauš       

  

  

  

 

UKUPNO O: ОGRАDА, ULАZNЕ KАPIЈЕ I PОТPОRNI 
ZID         
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P 

 

PRISTUPNI PUT ZA IZRADU TRAFO STANICE -  PRETHODNI 
RADOVI 

      

1.1. 

 

Obeležavanje platoa pre početka radova 
 - plato i prilaz platou 

pauš 
 

    

  

  

1.2. 

 

Odstranjivanje grmlja i drveća- plato i prilaz 
platou 

m² 75     

  

  

1.3. 

 

Nabavka i postavljanje gradilišne table.  

U svemu prema Pravilniku o izgledu, 
sadržini i mestu postavljanja gradilišne 
table 

kom. 1   

 

 

  
UKUPNO P : PRISTUPNI PUT ZA IZRADU TRAFO 
STANICE - PRETHODNI RADOVI       

 
 

    
 

 
 

Q 

 

PRISTUPNI PUT ZA IZRADU TRAFO STANICE -  DONJI STROJ 

      

1.1. 

 

Ručno iskopavanje zemlje 3. i 4. 
kategorije. U prirodno vlažnom zemljištu  

m³ 5 

        

1.2. 

 

Mašinski iskop humusa 

Sa guranjem od 20m do 40m 

m³ 109,9 

        

1.3. 

 

Mašinski iskop materijala 3. i 4. kategorije 
sa utovarom i prevozom. Sа prеvоzоm nа 
1km 

m³ 522,8 

        

1.4. 

 

Urеđеnjе pоstеlјicе - plаnumа dоnjеg 
strоја. Cеnа оbuhvаtа grubо i finо 
plаnirаnjе grејdеrоm, sаbiјаnjе vаlјkоm i 
kvаšеnjе. 
U mаtеriјаlu 3. i 4. kаtеgоriје 

m² 571,02 

        

1.5. 

 

Humuzirаnjе kоsinа humusоm u slојu оd 
20cm sа prеvоzоm humusа iskоpаnim nа 
licu mеstа i zаtrаvlјivаnjеm. 

m² 171,67 

        

1.6. 

 

Izrаdа bаnkinа оd dеpоvаnе zеmlје 3. i 4. 
kаtаgоriје sа iskоpоm, utоvаrоm i 
prеvоzоm zеmlје, rаzаstirаnjеm i 

m³ 4,86 
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plаnirаnjеm zеmlје grејdеrоm sа ručnоm 
pоprаvkоm i vаlјаnjеm mаlimvаlјkоm. 
Izrаdа bаnkinа оd zеmlје iz iskоpа, širinе 
30cm, dеblјinе 15cm. 

1.7. 

 

Маšinski iskоp pоdužnih rоvоvа dubinе 0-
2m bеz rаzupirаnjа, zа drеnаžе i 
kоlеktоrskе cеvi u zеmlјi 3. i 4. kаtеgоriје 
sа ručnоm pоprаvkоm. Sа prеvоzоm nа 
1km 

m³ 59,4 

        

1.8. 

 

Pоlаgаnjе drеnаžnih plаstičnih cеvi nа 
slојu bеtоnа МB-15. Cеnа оbuhvаtа: 
sprаvlјаnjе i ugrаđivаnjе bеtоnа u pоdlоgu 
sа prеvоzоm bеtоnа nа 30km i 
pоstаvlјаnjе cеvi. Uklјučuјući nаbаvku i 
ugrаdnju cеvi i bеtоnа.Prеsеkа 200mm 

m 55 

        

1.9. 

 

Pоlаgаnjе punih plаstičnih оdvоdnih cеvi nа slојu pеskа оd 10cm. Cеnа оbuhvаtа: nаbаvku, prеvоz nа 
30km i ugrаđivаnjе pеskа u pоdlоgu i pоstаvlјаnjе cеvi. Uklјučuјući nаbаvku, prеvоz i ugrаdnju cеvi i 
pеskа. 

 

Nаbаvkа i pоstаvlјаnjе PЕ cеvi prеsеkа 
400mm 

m 37 

        

 

Zatrpavanje cevi peskom ili šljunkom sa 
zbijanjem laganim sredstvima 

m³ 33,3 

        

1.10. 

 

Izrаdа slivnikа sа tаlоžnikоm оd mоtаžnih 
еlеmеnаtа. Cеnа оbuhvаtа: nаbаvku, 
prеvоz nа 30km i nаsipаnjе pеskаu slојu 
оd 10cm zа pоdlоgu, sprаvlјаnjе i 
ugrаđivаnjе bеtоnа МB-20 u dnо šаhtаsа 
prеvоzоm nа 30km i mоntаžu prstеnаstih 
еlеmеnаtа sа nаbаvkоm i ugrаdnjоm 
pеnjаlicа. Nаbаvkа i prеvоz bеtоnskih 
еlеmеnаtа plаćа sе pо rаčunu. Izrdа 
prеmа situаciоnоm plаnu, uklјučuјući sifоn 
i priklјučkе šаhtа 

Visinа   2,50m 

Prеčnik 800mm 

Klаsа D400 

Kоnus 800/600 

Livеnа rеšеtkа klаsе D400 

 

Оbrаčun rаdоvа  је pо kоmаdu slivnikа 

kom 1 
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1.11. 

 

Izrаdа drеnаžnоg filtrа оd rеšеtаnоg 
šlјunkа - ibеrlаufа ili tucаnikа i ugrаđivаnjе 
filtrа u slојеvimа sа zbiјеnjеm lаgаnim 
strеdstvimа zа nаbiјаnjе dа sе nе оštеtе i 
nе pоmеrе drеnаžnе cеvi. 
Zа оdvоdnjаvаnjе pоstеlјicе sа prеvоzоm 
nа 30km 

m³ 9,9 

        

1.12. 

 

Zаtrpаvаnjе rоvоvа zеmlјоm. Cеnа 
оbuhvаtа: ugrаđivаnjе zеmlје u slојеvimа 
sа lаkim nаbiјаnjеm vibrоplоčоm. Zа 
zаtrpаvаnjе kоristiti zеmlјu iz iskоpа 
dеpоnоvаnu duž rоvоvа. 

m³ 18,7 

        

1.13. 

 

Izrada izlivne glave cevi u recipijent. Izlivnа 
glavа cevi u recipijent izvоdi sе prema 
detalju 2.2.4.2. grafičkе dеkumеntаciје. 
Оbuhvаtа slеdеćе rаdоvе: 

    

        

 

Iskоp mаteriјаlа 3. kаtеgоriје 3.0 m3 
  

 

   

  

 

Izrаdа pоdlоgе оd mršаvоg bеtоnа, 
dеblјinе 10cm 2.5 m2 

  
 

   

  

 

Izrаdа i uklаnjаnjе оplаtе sа prоlаskоm 
cеvi 400mm 5.0 m2 

  
 

   

  

 

Ugrаdnjа i nеgа bеtоnа МB 30 1.0 m3 
  

 

   

  

 

Ugrаdnjа аrmаturе 120 kg 
  

 

   

  

 

Fаzоnski kоmаd FKS 400 1 kоm. 
  

 

   

  

 

Fаzоnski kоmаd ЕKS 400 1 kоm. 
  

 

   

  

 

Fаzоnski kоmаd FF 400, L 500mm 1 kоm. 
  

 

   

  

 

Žаblјi pоklоpаc 1 kоm. 
  

 

   

  

 

Rеšеtkа оd bеtоnskоg gvоžđа 3.0 m3 
    

        

Izrada izlivne glave cevi u recipijent 
uklјučuје svе nеоphоdnе rаdоvе i 

kom 1 
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mаtеriјаlе prеmа dеtаlјu 2.2.4.2. Оbrаčun 
pо kоmаdu. 

  
UKUPNO Q: PRISTUPNI PUT ZA IZRADU TRAFO 
STANICE -  DONJI STROJ 

  
    

 
 

    
 

 
 

R 

 

PRISTUPNI PUT ZA IZRADU TRAFO STANICE -  GORNJI STROJ 

    

1.1. 

 

Ugrаđivаnjе tаmpоnа оd drоblјеnоg kаmеnоg аgrеgаtа prеmа vаžеćim stаndаrdimа. Cеnа оbuhvаtа: 
nаbаvku, trаnspоrt, mаšinskо rаzаstirаnjе, plаnirаnjе i vаlјаnjе mаtеriјаlа uz prеthоdnо kvаšеnjе. 
Оbrаčun sе vrši pо kubnоm mеtru trаnspоrtоvаnоg, rаstrеsitоg, mаtеriјаlа (k=1,25). 

 

Drobljeni agregat DK 0/63mm 
m³ 136,8 

        

 

Drobljeni agregat DK 0/31,5mm 
m³ 98,14 

        

1.2. 

 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka na podlozi od betona. Iklјučuјući ispunu spојnicа i 
nеgоvаnjе bеtоnа. 

 

betonski ivičnjak 18/24  
m 50 

        

 

baštenski ivičnjak 8/20 
m 71 

        

1.3. 

 

Izrаdа mоntаžnih bеtоnskih kаnаlеtа. 
Cеnа оbuhvаtа: nаbаvku, prеvоz dо 30km 
i ugrаđivаnjе bеtоnа МB-15 u pоdlоgu 
dеblјinе 10cm, ispunu spојnicа cеmеntnim 
mаltеrоm, i nеgоvаnjе bеtоnа nаkоn 
ugrаdnjе. 

    

        

 

Kаnаlеtа 25/40/10 cm 
m 62 

        

  
UKUPNO R: PRISTUPNI PUT ZA IZRADU TRAFO 
STANICE -  GORNJI STROJ 

  
    

 
 

    
 

 
S ASFALTNI RADOVI             

1.1. 

 

Prskanje bitumenskom emulzijom (slојеvi 
оd drоblјеnоg kаmеnа) projektom se 
predviđа u m² 

m² 475,9 

        

1.2. 

 

Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja od 
krečnjačkog agregata BNS 22s  - prema 
predmeru kolovozne konstrukcije 

  

m² 

  

499,6 
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- debljine sloja d=7 cm    

1.3. 

 

Izrada habajućeg sloja od asfalt betona  
AB 11   - prema predmeru kolovozne 
konstrukcije 

  

m² 

  

485,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

- debljine  d = 4 cm 

  
 

UKUPNО S: ASFALTNI RАDОVI 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

T SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA             

 

1.1. 

 

SAOBRAĆAJNI ZNACI 

      

      

  
 

Sve pozicije obuhvataju nabavku materijala i montažu. 

  Saobraćajni znakovi folija klase 2             

  Osmougli Ø60 cm (II-3) kom 1         

  Saobraćajni znakovi folija klase 1             

  Kvadratni a=40 cm (III-30) kom 1         

  Okrugli Ø40 cm (II-43) kom 2         

  Dopunska tabla 40/20 cm             

  Osim za vozila EPS-a (IV-5) kom 2         

1.2. 
 

NOSAČI 
    

  

      



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 199-16 

 

Страна 25 од 390 

Jednostubni cevni (2,1) kom 1         

Jednostubni cevni (2,3) kom 2         

Jednostubni cevni (2,5) kom 1         

1.3. 

 

OZNAKE NA KOLOVOZU  
    

  

      

ukupno pod belom bojom m² 1         

  UKUPNО T: SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA      

 
 

      

  
 

UKUPNO ZA 2: GRAĐEVINSKI RADOVI 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

3 

 

ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 
        

    

 
 

      
 

A 

 

RAZVODNO POSTROJENJE 35kV 
        

    

 
 

    
  

1 
 

Dovodne ćelija 35 kV (+H01,+H05) 
        

    

  
 

Kućište+kolica dovodnih ćelija 
        

    

1.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za 
unutrašnju montažu 36kV, tipski testirana 
po IEC 62271-200, kаtеgоrisаna pо 
fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа kао 
LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal–
clad), slobodnostojeća, metalom 
pregrađena ,sa izvlačivim vakuumskim 
prekidačem kasetnog tipa, sa jednim 

kom. 1 
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sistemom sabirnica naznačene struje 
1250A, sa ormanom za smeštaj opreme za 
upravljanje (u gornjem prednjem delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 36 Si 70/170, 
naznačena struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička 
struja25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA/3s, 
dinamička udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 1200mm. 
 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-
FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim 
konektorima (bushingom) 1250A, za 
montažu vakuumskog prekidača, sa 
ručnim pogonom, mehaničkom blokadom i 
pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj. Kaseta 
može da zauzme tri položaja: ubačen, 
ispitni i izvučen. 

 

Tip i ime proizvođača: 

  

__________________________________    
 

  
 

Srednjenaponska oprema u dovodnoj ćeliji 
        

    

1.1.1. 

 

Tropolni vakuumski prekidač kasetnog tipa 
za unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
naznačeni napon: 36kV,  
naznačeni stepen izolacije:  Si 36/70/170 
naznačena frekvencija:  50Hz 
naznačena struja: 1250 A 
naznačena struja kratkog spoja: 25kA/3s                                                     
napon kalema za uključenje: 110 V DC 
napon kalema za isključenje: 110 V DC  
napon motora pogona: 110 V DC  
pomoćni kontakti: 6NO+6NC 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

kom. 1     
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__________________________________ 
  

1.1.2. 

Tropolni zemljospojnik za unutrašnju 
montažu za uzemljenje, sa mehaničkom 
blokadom pogona sa izvlačivim delom, 
sa setom pomoćnih kontakata,sledećih 
karakteristuka: 
naznačeni napon: 36kV 
naznačena struja: min 630A 

naznačena struja kratkog spoja: 25kA/1s 
naznačeni stepen izolacije: Si 36/70/170  
naznačena frekvencija:50Hz 

kom. 1     

    

1.1.3. 

 

Naponski merni transformator,  jednopolno 
izolovan, sa osiguračem 2A, za unutrašnju 
montažu, sledećih karakteristika: 
naznačena frekvencija: 50Hz 
naznačeni napon primara  35/√3 kV 
I namotaj: 
naznačeni napon: 0,1/√3 kV 
naznačena snaga: 30 VA  
klasa tačnosti: 0,5 
II namotaj:  
naznačeni napon: 0,1/√3 kV 
naznačena snaga: 30 VA  
klasa tačnosti: 3P 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________   
  

kom. 3     

    

1.1.4. 

 

Potporni strujni transformator za 
unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
sa dva sekundarna jezgra: 
naznačeni stepen izolacije:Si 36/70/170 
naznačena frekvenca: 50Hz 
naznačeni odnos transformacije: 
2×150/5/5 A 

kom. 3     
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naznačena struja kratkog spoja:Ith=25 kA   
udarna struja kratkog spoja: Idyn=63 kA 
I jezgro:                                                     
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 0.5, Fs=5 
II jezgro:                                                     
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 5P10 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
  

1.1.5. 

 

Indikator prisustva napona 36kV na 
priključcima ćelije, sa lokalnom 
signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim 
izlazima za daljinsku signalizaciju. 

kpl 1     

    

1.1.6. 

 

Kablovske završnice za unutrašnju 
montažu, za jednožilni kabl 3×(XHE 49-A 
1×240/25)mm2, 35kV 

kom. 3     

    

1.1.7. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i 
veza u ćeliji,  bakar odgovarajućeg 
preseka za sabirnice i veze u ćeliji 

pauš       

    

 

 

Upravljanje (komandovanje, zaštita i 
signalizacija) 
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1.1.8. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, 
zaštitu, upravljanje i komunikaciju za 
izvodno polje 35 kV sa sledećim 
karakteristikama: 

 
Minimum 4 strujna ulaza  sa In=5 A, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna 
kola, 
Minimum 4 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 
 

Prednji komunikacioni interfejs za 
povezivanje sa PC-em, 

MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 ili odgovarajući sa 
zadnje strane. 
 

Mikoprocesorska jedinica treba da 
poseduje sledeće zaštitne funkcije: 

 
Višestepena trofazna prekostrujna zaštita 
(IEC I>, I>>), 
Zemljospojna zaštita (IEC Ie>), 
Homopolarna naponska zaštita (IEC Ve>), 
Zaštita od nesimentričnog opterećenja 
(IEC I2>), 
Blokada prekostrujnih zaštita pri 
uključivanju voda (IEC CLP), 
Automatsko ponovno uključenje (IEC 
O→I). 
Podfrekvetna zaštita (f<), 
Zaštita od otkaza prekidača (IEC CBFP), 
Lokator kvara, 
Registrator poremećaja u mreži (transient 
disturbance recorder). 
MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži 
sledeće upravljačke, merne i funkcije 
monitoringa: 
Grafički displej za prikaz jednopolne šeme 
i statusa opreme, Operatorski panel, 
MInimalno 2 slobodno konfigurabilna 
funkcijska tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve 
funkcije relejne zaštite, 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP 
protokol) 
MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED 
dioda, Filtriranje treperenja kontakata, 

kom. 1     
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Funkcije internih i eksternih blokada, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE 
mehanizama i formiranje internih logčkih 
funkcionalnosti, 
Nadzor režima rada prekidača (broj 
operacija, kumulativna struja prekidanja, 
vreme isključenja/uključenja, kontrola 
navijenosti opruge), 
Kontrola isključnih krugova (IEC TCS), 
Hronološki registrator događaja (event 
recorder), 
Funkcija samonadzora, 
Merenje aktivne i reaktivne snage, struje i 
napona. 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

   

1.1.9. 

 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje 
zaštite sa sledećim karakteristikama: 
Predviđena za montažu u REK orman, 
Mogućnost priključenja provodnika preko 
klema preseka do 10 mm2 
Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 400/250 V, 
Minimalno 6 kontakata za strujna kola, 
Minimalno 10 kontakata za komandno-
signalna i naponska merna strujna kola, 
Naznačena struja In ≥ 6 A, 
Kratkotrajno podnosiva struja: 1s - 150 A, 
10s - 60A, 
Funkcionalnosti kontakata prilikom 
ubacivanja ispitnog češlja ili prebacivanja 
preklopke u test položaj. 

 

kom. 1     

    

1.1.1
0. 

 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju 
pomoćni releji, zaštitni automati, redne 
stezaljke, slepi osigurači, preklopke, 
tasteri, ampermetri, voltmetri, LED 
pokazivači, mostovi za kleme, P/F 
provodnik, DIN šine, kanalice, oznake za 
provodnike i kablove, itd. sa sledećim 
karakteristikama: 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A 
/200 ms, ≥ 150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 
V DC) ≥ 40 A / 500 ms, 

pauš       
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Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajući). 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajući). 

Pomoćni releji AC:Naznačena struja (AC) 
10 A,Naznačeni napon klema (AC) 60 
V,Minimalno 3 NO+NC kontakta,Priključni 
terminal na postolju 1-4 mm2,MInimalni 
stepen zaštite IP 40,Montaža na 
standardnu DIN šinu,Imunost na 
elektromagnetske smetnje (IEC 60255-26 
ili odgovarajući). 

Karakteristike zaštitnih automata 
DC:Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A,Naznačeni napon 
(DC) ≥110 V,Prekidna moć (prema IEC/EN 
60898) ≥10 kA,Broj polova 2,Priključni 
terminal 1-25 mm2,Radna karakteristika B, 
C ili D,Minimalni stepen zaštite (prema 
SRPS EN 60529) IP 20,Montaža na 
standardnu DIN šinu,MInimalno 1 pomoćni 
kontakt NO,Naznačena struja pomoćnog 
kontakta 6A,Naznačeni napon pomoćnog 
kontakta ≥ 110 V. 

Karakteristike zaštitnih automata 
AC:Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A,Naznačeni napon 
(AC) ≥250 V,Prekidna moć (prema IEC/EN 
60898) ≥10 kA (za jednopolne i tropolne),  
≥6 kA (za dvopolne),Priključni terminal 1-
25 mm2,Radna karakteristika B, C ili 
D,Minimalni stepen zaštite (prema SRPS 
EN 60529) IP 20,Montaža na standardnu 
DIN šinu,MInimalno 1 pomoćni kontakt 
NO,Naznačena struja pomoćnog kontakta 
6A,Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
250 V. 

1.1.1
1. 

 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš       

    

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT DOVODNO-ODVODNIH 

kpl           2     
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ĆELIJA 35kV (+H01,+H05): 

                

 

2 

 

Transformatorske ćelije 35 kV 
(+H02,+H06) 

        

    

  
 

Kućište+kolica transformatorskih ćelija 
        

    

2.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za 
unutrašnju montažu 36kV ,  tipski testirana 
po IEC 62271-200, kаtеgоrisаna pо 
fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа kао 
LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal-
clad), slobodnostojeća, metalom 
pregrađena, sa izvlačivim vakuumskim 
prekidačem kasetnog tipa, sa jednim 
sistemom sabirnica naznačene struje 
1250A, sa ormanom za smeštaj opreme za 
upravljanje (u gornjem prednjem delu). 

 

Stepen izolacije ćelije je 36 Si 70/170, 
naznačena struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 
25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA/3s, 
dinamička udarna strujaIud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 1200mm. 

 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-
FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim 
konektorima (bushingom) 1250A, za 
montažu vakuumskog prekidača, sa 
ručnim pogonom, mehaničkom blokadom i 
pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj. Kaseta 
može da zauzme tri položaja: ubačen, 
ispitni i izvučen. 
 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
                                            

kom. 1 
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Srednjenaponska oprema u 
transformatorskoj ćeliji 

        
    

2.1.1. 

 

Tropolni vakuumski prekidač kasetnog tipa 
za unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
naznačeni napon: 36kV,  
naznačeni stepen izolacije:  Si 36/70/170- 
naznačena frekvencija:  50Hz 
naznačena struja: 1250 A 
naznačena struja kratkog spoja: 25kA/3s                                                     
napon kalema za uključenje: 110 V DC 
napon kalema za isključenje: 110 V DC  
napon motora pogona: 110 V DC  
pomoćni kontakti: 6NO+6NC 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________   
 

kom. 1     

    

2.1.2. 

 

Potporni strujni transformator za 
unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
sa dva sekundarna jezgra sa prevezivim 
primarnim namotajem 
naznačeni stepen izolacije:Si 36/70/170 
naznačena frekvenca: 50Hz 
naznačeni odnos transformacije: 2×75/5/5 
A 
naznačena struja kratkog spoja:Ith=25 kA   
udarna struja kratkog spoja: Idyn=50 kA                                                     
I jezgro: 
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 0.5 
faktor sigurnosti: Fs=5 
II jezgro: 
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 5P10 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

 

kom. 3     
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2.1.3. 

 

Naponski merni transformator, jednopolno 
izolovan, sa osiguračem 2A, za unutrašnju 
montažu, sledećih karakteristika: 
naznačena frekvencija: 50Hz 
naznačeni napon primara  35/√3 kV 
I namotaj: 
naznačeni napon: 0,1/√3 kV 
naznačena snaga: 30 VA  
klasa tačnosti: 0,5 
II namotaj:  
naznačeni napon: 0,1/√3 kV 
naznačena snaga: 30 VA  
klasa tačnosti: 3P 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
  

kom. 3     

    

2.1.4. 

 

Indikator prisustva napona 36kV na 
priključcima ćelije, sa lokalnom 
signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim 
izlazima za daljinsku signalizaciju. 

kpl 1     

    

2.1.5. 

 

Kablovska završnica za unutrašnju 
montažu, za jednožilni kabl minimalnog 
preseka 4×(XHE 49-A 1×150/25)mm2, 
20/35kV 

kom. 3     

    

2.1.6. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i 
veza u ćeliji, bakar odgovarajućeg preseka 
za sabirnice i veze u ćeliji 

pauš       

    

  

 

Upravljanje (komandovanje, zaštita i 
signalizacija) 

        

    

2.1.7. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, 
zaštitu, upravljanje i komunikaciju za 
transformatorsko polje 35 kV sa sledećim 
krakteristikama: 

 
Minimum 7 strujna ulaza  sa In=5 A, 
Minimum 3 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna 
kola, 
Minimum 4 ostala relejna izlaza, 

kom. 1     
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Indikacija interne greške ("live contact"), 

 
Prednji komunikacioni interfejs za 
povezivanje sa PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 sa zadnje strane. 
 
Mikoprocesorska jedinica treba da 
poseduje sledeće zaštitne funkcije: 
Stabilisana trofazna diferencijalna zaštita 
za dvonamotajni transformator (IEC ΔI>) 
Višestepena trofazna prekostrujna zaštita 
(IEC I>, I>>), 
Zemljospojna zaštita (IEC Ie>), 
Kazanska zaštita (IEC Ik>), 
Zaštita od nesimentričnog opterećenja 
(IEC I2>), 
Inrush restraint (blokada strujne zaštite na 
drugi harmonik), 
Zaštita od otkaza prekidača (IEC CBFP), 
Registrator poremećaja u mreži (transient 
disturbance recorder). 

MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži 
sledeće upravljačke, merne i funkcije 
monitoringa: 
Grafički displej za prikaz jednopolne šeme 
i statusa opreme, 
Operatorski panel, 
MInimalno 2 slobodno konfigurabilna 
funkcijska tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve 
funkcije relejne zaštite (mogućnost 
podešenja preko lokalnog HMI-a, binarnog 
ulaza i komunikacijskog interfejsa), 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP 
protokol), 
MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED 
dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 
Funkcije internih i eksternih blokada, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE 
mehanizama i formiranje internih logčkih 
funkcionalnosti, 
Nadzor režima rada prekidača (broj 
operacija, kumulativna struja prekidanja, 
vreme isključenja/uključenja, kontrola 
navijenosti opruge), 
Kontrola isključnih krugova (IEC TCS), 
Hronološki registrator događaja (event 
recorder), 
Funkcija samonadzora, 
Merenje aktivne i reaktivne snage, struje i 
napona. 
 

Tip i ime proizvođača:  
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__________________________________ 

 

2.1.8. 

 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje 
zaštite sa sledećim karakteristikama: 
Predviđena za montažu u REK orman, 
Mogućnost priključenja provodnika preko 
klema preseka do 10 mm2 
Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 400/250 V, 
Minimalno 6 kontakata za strujna kola, 
Minimalno 10 kontakata za komandno-
signalna i naponska merna strujna kola, 
Naznačena struja In ≥ 6 A, 
Kratkotrajno podnosiva struja: 1s - 150 A, 
10s - 60A, 
Funkcionalnosti kontakata prilikom 
ubacivanja ispitnog češlja ili prebacivanja 
preklopke u test položaj. 

kom. 1     

    

2.1.9. 

 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju 
pomoćni releji, zaštitni automati, redne 
stezaljke, slepi osigurači, preklopke, 
tasteri, ampermetri, voltmetri, LED 
pokazivači, mostovi za kleme, P/F 
provodnik, DIN šine, kanalice, oznake za 
provodnike i kablove, itd. sa sledećim 
karakteristikama: 

 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A 
/200 ms, ≥ 150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 
V DC) ≥ 40 A / 500 ms, 
Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajuci). 

 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajuci). 

pauš       
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Pomoćni releji AC:Naznačena struja (AC) 
10 A,Naznačeni napon klema (AC) 60 
V,Minimalno 3 NO+NC kontakta,Priključni 
terminal na postolju 1-4 mm2,MInimalni 
stepen zaštite IP 40,Montaža na 
standardnu DIN šinu,Imunost na 
elektromagnetske smetnje (IEC 60255-26 
ili odgovarajuci). 

 

Karakteristike zaštitnih automata 
DC:Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A,Naznačeni napon 
(DC) ≥110 V,Prekidna moć (prema IEC/EN 
60898) ≥10 kA,Broj polova 2, Priključni 
terminal 1-25 mm2,Radna karakteristika B, 
C ili D,Minimalni stepen zaštite (prema 
SRPS EN 60529 ili odgovarajuci) IP 
20,Montaža na standardnu DIN 
šinu,MInimalno 1 pomoćni kontakt 
NO,Naznačena struja pomoćnog kontakta 
6A,Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
110 V. 

 

Karakteristike zaštitnih automata 
AC:Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A,Naznačeni napon 
(AC) ≥250 V,Prekidna moć (prema IEC/EN 
60898) ≥10 kA (za jednopolne i tropolne),  
≥6 kA (za dvopolne),Priključni terminal 1-
25 mm2,Radna karakteristika B, C ili 
D,Minimalni stepen zaštite (prema SRPS 
EN 60529) IP 20,Montaža na standardnu 
DIN šinu,MInimalno 1 pomoćni kontakt 
NO,Naznačena struja pomoćnog kontakta 
6A,Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
250 V. 

2.1.1
0. 

 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš       

    

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT TRANSFORMATORSKIH 
ĆELIJA 35kV (+H02,+H06): 

kpl 2     

                

 

3 

 

Spojna ćelija 35 kV (+H03) 
        

    

3.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za 
unutrašnju montažu 36kV , tipski testirana 

kom. 1     
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po IEC 62271-200, kаtеgоrisаna pо 
fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа kао 
LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal-
clad) , slobodnostojeća, metalom 
pregrađena, sa izvlačivim vakuumskim 
prekidačem kasetnog tipa, sa jednim 
sistemom sabirnica naznačene struje 
1250A, sa ormanom za smeštaj opreme za 
upravljanje (u gornjem prednjem delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 36 Si 70/170, 
naznačena struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 
25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA/3s, 
dinamička udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 1200mm. 

 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-
FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim 
konektorima (bushingom) 1250A, za 
montažu vakuumskog prekidača, sa 
ručnim pogonom, mehaničkom blokadom i 
pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj. Kaseta 
može da zauzme tri položaja: ubačen, 
ispitni i izvučen. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________  
                                                   

  Srednjenaponska oprema u spojnoj ćeliji             

3.1.1. 

 

Tropolni vakuumski prekidač kasetnog tipa 
za unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
naznačeni napon: 36kV,  
naznačeni stepen izolacije:  Si 36/70/170 
naznačena frekvencija:  50Hz 
naznačena struja: 1250 A 
naznačena struja kratkog spoja: 25kA/3s                                                     
napon kalema za uključenje: 110 V DC 
napon kalema za isključenje: 110 V DC  

kom. 1     
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napon motora pogona: 110 V DC  
pomoćni kontakti: 6NO+6NC 
 
 

Tip i ime proizvođača: 

 

 

 

3.1.2. 

 

Potporni strujni transformator za 
unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
sa dva sekundarna jezgra: 
naznačeni stepen izolacije:Si 36/70/170 
naznačena frekvenca: 50Hz 
naznačeni odnos transformacije: 
2×150/5/5 A 
naznačena struja kratkog spoja:Ith=25 kA   
udarna struja kratkog spoja: Idyn=63 kA 
I jezgro:                                                     
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 0.5, Fs=5 
II jezgro:                                                     
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 5P10 
 
Tip i ime proizvođača: 

  

 

 

kom. 3     

    

3.1.3. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i 
veza u ćeliji, bakar odgovarajućeg preseka 
za sabirnice i veze u ćeliji 

pauš       

    

  

 

Upravljanje (komandovanje, zaštita i 
signalizacija) 
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3.1.4. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, 
zaštitu, upravljanje i komunikaciju za 
spojno polje 35 kV sa sledećim 
krakteristikama: 

 
Minimum 4 strujna ulaza  sa In=5 A, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna 
kola, 
Minimum 4 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 

 
Prednji komunikacioni interfejs za 
povezivanje sa PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 sa zadnje strane. 
 
Mikoprocesorska jedinica treba da 
poseduje sledeće zaštitne funkcije: 
Višestepena trofazna prekostrujna zaštita 
(IEC I>, I>>), 
Zemljospojna zaštita (IEC Ie>), 
Zaštita od nesimentričnog opterećenja 
(IEC I2>), 
Zaštita od otkaza prekidača (IEC CBFP), 
Registrator poremećaja u mreži (transient 
disturbance recorder). 

kom. 1     

    

MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži 
sledeće upravljačke, merne i funkcije 
monitoringa: 
Grafički displej za prikaz jednopolne šeme 
i statusa opreme, 
Operatorski panel, 
MInimalno 2 slobodno konfigurabilna 
funkcijska tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve 
funkcije relejne zaštite, 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP 
protokol) 
MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED 
dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 
Funkcije internih i eksternih blokada, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE 
mehanizama i formiranje internih logčkih 
funkcionalnosti, 
Nadzor režima rada prekidača (broj 
operacija, kumulativna struja prekidanja, 
vreme isključenja/uključenja, kontrola 
navijenosti opruge), 
Kontrola isključnih krugova (IEC TCS), 
Hronološki registrator događaja (event 
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recorder), 
Funkcija samonadzora, 
Merenje  struje 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

3.1.5. 

 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje 
zaštite sa sledećim karakteristikama: 
Predviđena za montažu u REK orman, 
Mogućnost priključenja provodnika preko 
klema preseka do 10 mm2 
Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 400/250 V, 
Minimalno 6 kontakata za strujna kola, 
Minimalno 10 kontakata za komandno-
signalna i naponska merna strujna kola, 
Naznačena struja In ≥ 6 A, 
Kratkotrajno podnosiva struja: 1s - 150 A, 
10s - 60A, 
Funkcionalnosti kontakata prilikom 
ubacivanja ispitnog češlja ili prebacivanja 
preklopke u test položaj. 

 

kom. 1     
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3.1.6. 

 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju 
pomoćni releji, zaštitni automati, redne 
stezaljke, slepi osigurači, preklopke, 
tasteri, ampermetri, voltmetri, LED 
pokazivači, mostovi za kleme, P/F 
provodnik, DIN šine, kanalice, oznake za 
provodnike i kablove, itd. sa sledećim 
karakteristikama: 

 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A 
/200 ms, ≥ 150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 
V DC) ≥ 40 A / 500 ms, 
Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajući). 

 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajući). 

 
Pomoćni releji AC: 
Naznačena struja (AC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (AC) 60 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajući). 

 

pauš       
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Karakteristike zaštitnih automata 
DC:Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A,Naznačeni napon 
(DC) ≥110 V,Prekidna moć (prema IEC/EN 
60898) ≥10 kA,Broj polova 2,Priključni 
terminal 1-25 mm2,Radna karakteristika B, 
C ili D,Minimalni stepen zaštite (prema 
SRPS EN 60529) IP 20,Montaža na 
standardnu DIN šinu,MInimalno 1 pomoćni 
kontakt NO,Naznačena struja pomoćnog 
kontakta 6A,Naznačeni napon pomoćnog 
kontakta ≥ 110 V. 

 

Karakteristike zaštitnih automata AC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A,  

Naznačeni napon (AC) ≥250 V, 

Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 
kA (za jednopolne i tropolne),  ≥6 kA (za 
dvopolne), 

Priključni terminal 1-25 mm2, 

Radna karakteristika B, C ili D, 

Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529) IP 20, 

Montaža na standardnu DIN šinu, 

MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 

Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 

Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
250 V. 

3.1.7. 

 

Indikator prisustva napona 36kV na 
priključcima ćelije, sa lokalnom 
signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim 
izlazima za daljinsku signalizaciju. 

kpl 1     

    

3.1.8. 

 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš       

    

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT SPOJNE ĆELIJE 35kV 
(+H03): 

kpl 1     

 

 

 

 

 

    

  4 Dodatak spojne ćelija 35 kV (+H04)             
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  Kućište+kolica dodatka spojne ćelije             

4.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za 
unutrašnju montažu 36kV , tipski testirana 
po IEC 62271-200, kаtеgоrisаna pо 
fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа kао 
LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal-
clad), slobodnostojeća, metalom 
pregrađena, sa izvlačivim kontaktima 
rastavljača, sa jednim sistemom sabirnica 
naznačene struje 1250A, sa ormanom za 
smeštaj opreme za upravljanje (u gornjem 
prednjem delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 36 Si 70/170, 
naznačena struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 
25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA/3s, 
dinamička udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 1200mm. 

 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-
FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta  sa rastavnim 
konektorima (bushingom) 1250 A, sa 
ručnim pogonom, mehaničkom blokadom i 
pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj. Kaseta 
može da zauzme tri položaja: ubačen, 
ispitni i izvučen. 
 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________                                     

kom. 1 
 

  

    

  

 

Srednjenaponska oprema u dodatku 
spojne ćelije 

        

    

4.1.1. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i 
veza u ćeliji, bakar odgovarajućeg preseka 
za sabirnice i veze u ćeliji, traka za 
uzemljenje FeZn 25x4 mm i ostali 
nespecificirani materijal. 

pauš       
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4.1.2. 

 

Indikator prisustva napona 36 kV na 
priključcima ćelije, sa lokalnom 
signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim 
izlazima za daljinsku signalizaciju. 

kpl 1     

    

4.1.3. 

 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš       

    

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT SPOJNE ĆELIJE 35kV 
(+H03): 

kpl 1         

 
 

    
   

UKUPNO A : RAZVODNO POSTROJENJE 35kV:   

      
      

 
 

    
   

B 

 

RAZVODNO POSTROJENJE 10kV 
            

 
 

    
  

 

1 

 

Transformatorske ćelije  10kV, (+K06, 
+K13) 

        

    

  
 

Kućište+kolica trafo ćelije             

1.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za 
unutrašnju montažu 12kV , tipski testirana 
po IEC 62271-200, kаtеgоrisаna pо 
fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа kао 
LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal-
clad), slobodnostojeća, metalom 
pregrađena, sa izvlačivim vakuumskim 
prekidačem kasetnog tipa, sa jednim 
sistemom sabirnica naznačene struje 
1250A, sa ormanom za smeštaj opreme za 
upravljanje (u gornjem prednjem delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 12 Si 28/75, 
naznačena struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 
25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA, 
dinamička udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 800mm. 

 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-
FLR 

kom. 1 
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Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim 
konektorima (bushingom) 1250A, za 
montažu vakuumskog prekidača, sa 
ručnim pogonom, mehaničkom blokadom i 
pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj.Kaseta 
može da zauzme tri položaja: ubačen, 
ispitni i izvučen. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________  
                                                 

  Srednjenaponska oprema u trafo ćeliji             

1.1.1. 

Tropolni vakuumski prekidač kasetnog tipa 
za unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
naznačeni napon: 12kV,  
naznačeni stepen izolacije:  Si 12/28/75- 
naznačena frekvencija:  50Hz 
naznačena struja: 1250 A 
naznačena struja kratkog spoja: 25kA/3s                                                     
napon kalema za uključenje: 110 V DC 
napon kalema za isključenje: 110 V DC  
napon motora pogona: 110 V DC  
pomoćni kontakti: 5NO+5NC 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

 

 

kom. 1 
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1.1.2 

 

Potporni strujni transformator za 
unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 

sva sekundarna jezgra sa prevezivim 
primarnim namotajem 

naznačeni stepen izolacije:Si 12/28/75 

naznačena frekvenca: 50Hz 

naznačeni odnos transformacije: 
2×250/5/5/5 A 

naznačena struja kratkog spoja:Ith=30 kA  
udarna struja kratkog spoja: Idyn=75 kA                                                    
I jezgro: 

naznačena snaga: 15 VA 

klasa tačnosti: 0.5 

faktor sigurnosti: Fs=5 

II jezgro: 

naznačena snaga: 15 VA 

klasa tačnosti: 5P10 

III jezgro: 

naznačena snaga: 15 VA 

klasa tačnosti: 5P10 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

kom. 3 

        

1.1.3. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i 
veza u ćeliji, bakar odgovarajućeg preseka 
za sabirnice i veze u ćeliji 

pauš   

        

1.1.4. 

 

Indikator prisustva napona 12kV na 
priključcima ćelije, sa lokalnom 
signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim 
izlazima za daljinsku signalizaciju. 

kpl 1 

        

1.1.5. 

 

Priključak u ćeliji za kablovske završnice 
za unutrašnju montažu, za prihvat dva 
kabla po fazi, za jednožilni kabl 2×(4×(XHE 
49-A 1×185/25))mm2, 6/10 kV 

kom. 6 
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Upravljanje (komandovanje, zaštita i 
signalizacija) 

1.1.6. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, 
zaštitu, upravljanje i komunikaciju za 
transformatorsko polje 10 kV sa sledećim 
krakteristikama: 

 
Minimum 4 strujna ulaza  sa In=5 A, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna 
kola, 
Minimum 5 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 

 
Prednji komunikacioni interfejs za 
povezivanje sa PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 sa zadnje strane. 
Mikoprocesorska jedinica treba da 
poseduje sledeće zaštitne funkcije: 
Višestepena trofazna prekostrujna zaštita 
(IEC I>, I>>), 
Zemljospojna zaštita (IEC Ie>), 
Homopolarna naponska zaštita (IEC Ve>), 
Podfrekvetna zaštita (f<), 
Zaštita od nesimentričnog opterećenja 
(IEC I2>), 
Zaštita od otkaza prekidača (IEC CBFP), 
Registrator poremećaja u mreži (transient 
disturbance recorder). 

 

kom. 1 

        

MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži 
sledeće upravljačke, merne i funkcije 
monitoringa: 
Grafički displej za prikaz jednopolne šeme 
i statusa opreme, 
Operatorski panel, 
MInimalno 2 slobodno konfigurabilna 
funkcijska tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve 
funkcije relejne zaštite, 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP 
protokol) 
MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED 
dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 
Funkcije internih i eksternih blokada, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE 
mehanizama i formiranje internih logčkih 
funkcionalnosti, 
Nadzor režima rada prekidača (broj 
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operacija, kumulativna struja prekidanja, 
vreme isključenja/uključenja, kontrola 
navijenosti opruge), 
Kontrola isključnih krugova (IEC TCS), 
Hronološki registrator događaja (event 
recorder), 
Funkcija samonadzora, 
Merenje struje u sve tri faze, 
Merenje 3 fazna napona, 
Merenje frekvencije, 
Merenje faktora snage (cos ϕ), 
Merenje ukupne aktivne i reaktivne snage 
sa maksigrafom aktivne snage, 
Merenje ukupne aktivne i reaktivne 
energije. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

1.1.7. 

 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje 
zaštite sa sledećim karakteristikama: 
Predviđena za montažu u REK orman, 
Mogućnost priključenja provodnika preko 
klema preseka do 10 mm2 
Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 400/250 V, 
Minimalno 6 kontakata za strujna kola, 
Minimalno 10 kontakata za komandno-
signalna i naponska merna strujna kola, 
Naznačena struja In ≥ 6 A, 
Kratkotrajno podnosiva struja: 1s - 150 A, 
10s - 60A, 
Funkcionalnosti kontakata prilikom 
ubacivanja ispitnog češlja ili prebacivanja 
preklopke u test položaj. 

kom. 1 
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1.1.8. 

 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju 
pomoćni releji, zaštitni automati, redne 
stezaljke, slepi osigurači, preklopke, 
tasteri, ampermetri, voltmetri, LED 
pokazivači, mostovi za kleme, P/F 
provodnik, DIN šine, kanalice, oznake za 
provodnike i kablove, itd. sa sledećim 
karakteristikama: 

 

UIključni releji:Naznačena struja (DC) 10 
A,Naznačeni napon klema (DC) 110 
V,Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A 
/200 ms, ≥ 150 A / 10 ms),Prekidna moć 
pri nominalnom naponu (110 V DC) ≥ 40 A 
/ 500 ms,Minimalno 4 NO+NC 
kontakta,Priključni terminal na postolju 1-6 
mm2,MInimalni stepen zaštite IP 
40,Montaža na standardnu DIN 
šinu,Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajuci). 

 

Pomoćni releji DC:Naznačena struja (DC) 
10 A,Naznačeni napon klema (DC) 110 
V,Minimalno 3 NO+NC kontakta,Priključni 
terminal na postolju 1-4 mm2,MInimalni 
stepen zaštite IP 40,Montaža na 
standardnu DIN šinu,Imunost na 
elektromagnetske smetnje (IEC 60255-26 
ili odgovarajuci). 

 

Pomoćni releji AC:Naznačena struja (AC) 
10 A,Naznačeni napon klema (AC) 60 
V,Minimalno 3 NO+NC kontakta,Priključni 
terminal na postolju 1-4 mm2,MInimalni 
stepen zaštite IP 40,Montaža na 
standardnu DIN šinu,Imunost na 
elektromagnetske smetnje (IEC 60255-26 
ili odgovarajuci). 

 

pauš   

        

Karakteristike zaštitnih automata DC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (DC) ≥110 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 
kA, 
Broj polova 2, 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529 ili odgovarajuci) IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
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MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
110 V 

. 
Karakteristike zaštitnih automata AC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (AC) ≥250 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 
kA (za jednopolne i tropolne),  ≥6 kA (za 
dvopolne), 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529) IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
250 V. 

1.1.9. 

 

Ostali nespecificirani materijal, nabavka i 
ugradnja 

pauš       

    

  

UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT  
TRANSFORMATORSKA ĆELIJA 10kV 
(+K06, +K09): 

kpl 2     

 
 

      
 

2 

 

Izvodne ćelije  10kV, 
(+K01,+K02,+K03,+K04,+K05,+K10,+K11,+K12,+K14)         

  
 

  Kućište+kolica izvodne ćelije             

2.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za 
unutrašnju montažu 12kV , tipski testirana 
po IEC 62271-200, kаtеgоrisаna pо 
fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа kао 
LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal-
clad), slobodnostojeća, metalom 
pregrađena, sa izvlačivim vakuumskim 
prekidačem kasetnog tipa, sa jednim 
sistemom sabirnica naznačene struje 
1250A, sa ormanom za smeštaj opreme za 
upravljanje (u gornjem prednjem delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 12 Si 28/75, 
naznačena struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 
25kA/3s,  

kom. 1 
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naznačena struja prekidanja je 25kA, 
dinamička udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 800mm. 

 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-
FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim 
konektorima (bushingom) 1250A, za 
montažu vakuumskog prekidača, sa 
ručnim pogonom, mehaničkom blokadom i 
pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj.Kaseta 
može da zauzme tri položaja: ubačen, 
ispitni i izvučen. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
                                               

  Srednjenaponska oprema u izvodnoj ćeliji             

2.1.1. 

 

Tropolni vakuumski prekidač kasetnog tipa 
za unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
naznačeni napon: 12kV,  
naznačeni stepen izolacije:  Si 12/28/75 
naznačena frekvencija:  50Hz 
naznačena struja: 1250 A 
naznačena struja kratkog spoja: 25kA/3s                                                     
napon kalema za uključenje: 110 V DC 
napon kalema za isključenje: 110 V DC  
napon motora pogona: 110 V DC  
pomoćni kontakti: 5NO+5NC 
 
 

Tip i ime proizvođača:  

 

 

kom. 1 
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2.1.2. 

 

Potporni strujni transformator za 
unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 

sa dva sekundarna jezgra  

naznačeni stepen izolacije:Si 12/28/75 

naznačena frekvenca: 50Hz 

naznačeni odnos transformacije: 
2×150/5/5 A 

naznačena struja kratkog spoja:Ith=30 kA  
udarna struja kratkog spoja: Idyn=75 kA                                                     

 

I jezgro: 

naznačena snaga: 15 VA 

klasa tačnosti: 0.5 

faktor sigurnosti: Fs=5 

 

II jezgro: 

naznačena snaga: 15 VA 

klasa tačnosti: 5P10 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

kom. 3 

        

2.1.3. 

 

Obuhvatni strujni transformator za 
unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
sa jednim sekundarnim jezgrom: 
naznačeni stepen izolacije:Si 38/70/170 
naznačena frekvenca: 50Hz 
naznačeni odnos transformacije: 50/5 A 
naznačena struja kratkog spoja:Ith=30 kA   
udarna struja kratkog spoja: Idyn=75 kA 
I jezgro:                                                     
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 5P10 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

 

 

kom. 1     
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2.1.4. 

 

Tropolni zemljospojnik za unutrašnju 
montažu za uzemljenje, sa mehaničkom 
blokadom pogona sa izvlačivim delom, 
sa setom pomoćnih kontakata,sledećih 
karakteristika: 
naznačeni napon: 10kV 
naznačena struja: 630A 
naznačeni stepen izolacije: Si 12/28/75  
naznačena frekvencija:50Hz 

 

kom. 1     

    

2.1.5. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i 
veza u ćeliji, bakar odgovarajućeg preseka 
za sabirnice i veze u ćeliji 

 

pauš   

        

2.1.6. 

 

Indikator prisustva napona 12kV na 
priključcima ćelije, sa lokalnom 
signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim 
izlazima za daljinsku signalizaciju. 

 

kpl 1 

        

2.1.7. 

 

Priključci u ćeliji za kablovske završnice za 
unutrašnju montažu, za prihvat jednožilnih  
10 kV kabl tipa XHE 49-A  preseka max 
240 mm² 

 

kom 4 

        

  

 

Upravljanje (komandovanje, zaštita i 
signalizacija)             
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2.1.8. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, 
zaštitu, upravljanje i komunikaciju za 
izvodno polje 10 kV sa sledećim 
krakteristikama: 
Minimum 3 strujna ulaza  sa In=5 A, 
MInimum 1 osetljivi strujni ulaz za osetljivu 
usmerenu zemljospojnu zaštitu, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna 
kola, 
Minimum 4 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 
Prednji komunikacioni interfejs za 
povezivanje sa PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 ili odgovarajući sa 
zadnje strane. 
 
Mikoprocesorska jedinica treba da 
poseduje sledeće zaštitne funkcije: 
Višestepena trofazna prekostrujna zaštita 
(IEC I>, I>>), 
Zemljospojna zaštita (IEC Ie>), 
Homopolarna naponska zaštita (IEC Ve>), 
Zaštita od nesimentričnog opterećenja 
(IEC I2>), 
Osetljiva usmerena zemljospojna zaštita 
(IEC IEE>), 
Blokada prekostrujnih zaštita pri 
uključivanju voda (IEC CLP), 
Automatsko ponovno uključenje (IEC 
O→I), 
Podfrekvetna zaštita (f<), 
Zaštita od otkaza prekidača (IEC CBFP), 
Registrator poremećaja u mreži (transient 
disturbance recorder). 

kom. 1 

        

MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži 
sledeće upravljačke, merne i funkcije 
monitoringa: 
Grafički displej za prikaz jednopolne šeme 
i statusa opreme, 
Operatorski panel, 
MInimalno 2 slobodno konfigurabilna 
funkcijska tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve 
funkcije relejne zaštite, 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP 
protokol) 
MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED 
dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 
Funkcije internih i eksternih blokada, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE 
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mehanizama i formiranje internih logčkih 
funkcionalnosti, 
Nadzor režima rada prekidača (broj 
operacija, kumulativna struja prekidanja, 
vreme isključenja/uključenja, kontrola 
navijenosti opruge), 
Kontrola isključnih krugova (IEC TCS), 
Hronološki registrator događaja (event 
recorder), 
Funkcija samonadzora, 
Merenje aktivne i reaktivne snage, struje i 
napona. 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

2.1.9. 

 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje 
zaštite sa sledećim 
karakteristikama:Predviđena za montažu u 
REK orman,Mogućnost priključenja 
provodnika preko klema preseka do 10 
mm2 

Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 400/250 V, 

Minimalno 6 kontakata za strujna kola, 

Minimalno 10 kontakata za komandno-
signalna i naponska merna strujna kola, 

Naznačena struja In ≥ 6 A,Kratkotrajno 
podnosiva struja: 1s - 150 A, 10s - 60A, 

Funkcionalnosti kontakata prilikom 
ubacivanja ispitnog češlja ili prebacivanja 
preklopke u test položaj. 

kom. 1 
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2.1.1
0. 

 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju 
pomoćni releji, zaštitni automati, redne 
stezaljke, slepi osigurači, preklopke, 
tasteri, ampermetri, voltmetri, LED 
pokazivači, mostovi za kleme, P/F 
provodnik, DIN šine, kanalice, oznake za 
provodnike i kablove, itd. sa sledećim 
karakteristikama: 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A 
/200 ms, ≥ 150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 
V DC) ≥ 40 A / 500 ms, 
Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26). 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26). 
Pomoćni releji AC: 
Naznačena struja (AC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (AC) 60 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajući). 

pauš   
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Karakteristike zaštitnih automata DC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (DC) ≥110 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 
kA, 
Broj polova 2, 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529) IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
110 V. 
 
Karakteristike zaštitnih automata AC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (AC) ≥250 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 
kA (za jednopolne i tropolne),  ≥6 kA (za 
dvopolne), 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529) IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
250 V. 

2.1.1
1. 

 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš       

    

  

UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT IZVODNE ĆELIJE 10kV 
((+K01,+K02,+K03,+K04,+K05,+K10,+K11
,+K12,+K14): 

kpl 9 

 

   

 

 

 

       

3 

 

Izvodno-merna ćelija  10kV (+K15)             

  
 

Kućište+kolica izvodne ćelije             

3.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za 
unutrašnju montažu 12kV , tipski testirana 
po IEC 62271-200, kаtеgоrisаna pо 
fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа kао 

kom. 1 
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LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal-
clad) , slobodnostojeća, metalom 
pregrađena, sa izvlačivim vakuumskim 
prekidačem kasetnog tipa, sa jednim 
sistemom sabirnica naznačene struje 
1250A, sa ormanom za smeštaj opreme za 
upravljanje (u gornjem prednjem delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 12 Si 28/75, 
naznačena struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 
25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA, 
dinamička udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 800mm. 

 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-
FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim 
konektorima (bushingom) 1250A, za 
montažu vakuumskog prekidača, sa 
ručnim pogonom, mehaničkom blokadom i 
pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj.Kaseta 
može da zauzme tri položaja: ubačen, 
ispitni i izvučen. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
                                              

  
Srednjenaponska oprema u izvodno-
mernoj ćeliji             
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3.1.1. 

 

Tropolni vakuumski prekidač kasetnog tipa 
za unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
naznačeni napon: 12kV,  
naznačeni stepen izolacije:  Si 12/28/75 
naznačena frekvencija:  50Hz 
naznačena struja: 1250 A 
naznačena struja kratkog spoja: 25kA/3s                                                     
napon kalema za uključenje: 110 V DC 
napon kalema za isključenje: 110 V DC  
napon motora pogona: 110 V DC  
pomoćni kontakti: 5NO+5NC 
konektor: 64-pinski 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

 

 

kom. 1 

        

3.1.2. 

 

Potporni strujni transformator za 
unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika:  

sa tri sekundarna jezgra 

naznačeni stepen izolacije: Si 12/28/75 

naznačena frekvenca: 50Hz 

naznačeni odnos transformacije: 
2×150/5/5/5 A 

naznačena struja kratkog spoja:Ith=30 kA  
udarna struja kratkog spoja: Idyn=75 kA                                                     

 

I jezgro: 

naznačena snaga: 10 VA 

klasa tačnosti: 0.2 

faktor sigurnosti: Fs=5 

 

II jezgro: 

naznačena snaga: 15 VA 

klasa tačnosti: 0.5 

faktor sigurnosti: Fs=5 

 

III jezgro: 

naznačena snaga: 15 VA 

klasa tačnosti: 5P10 

kom. 3 
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Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

3.1.3. 

Obuhvatni strujni transformator za 
unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
sa jednim sekundarnim jezgrom: 
naznačeni stepen izolacije:Si 38/70/170 
naznačena frekvenca: 50Hz 
naznačeni odnos transformacije: 50/5 A 
naznačena struja kratkog spoja:Ith=30 kA   
udarna struja kratkog spoja: Idyn=75 kA 
I jezgro:                                                     
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 5P10 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

 

 

kom. 1     

    

3.1.4. 

 

Jednopolno izolovan naponski merni 
transformator sa osiguračem za nazivnu 
struju 2A, za unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
naznačena frekvencija:50Hz                             
naznačeni napon primara:10/√3/ kV       

                 
I namotaj:     
naznačeni napon:0,1/√3kV                 
naznačena snaga: 20VA               
klasa tačnosti: 0.2 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

kom. 3 

        

3.1.5. 

 

Tropolni zemljospojnik za unutrašnju 
montažu za uzemljenje, sa mehaničkom 
blokadom pogona sa izvlačivim delom, 
sa setom pomoćnih kontakata,sledećih 
karakteristika: 
naznačeni napon: 10kV 
naznačena struja: 630A 
naznačeni stepen izolacije: Si 12/28/75 

kom. 1     
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naznačena frekvencija:50Hz 

 

3.1.6. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i 
veza u ćeliji, bakar odgovarajućeg preseka 
za sabirnice i veze u ćeliji 

pauš   

        

3.1.7. 

 

Indikator prisustva napona 12kV na 
priključcima ćelije, sa lokalnom 
signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim 
izlazima za daljinsku signalizaciju. 

kpl 1 

        

3.1.8. 

 

Priključci u ćeliji za kablovske završnice za 
unutrašnju montažu, za prihvat jednožilnih 
10 kV kablova tipa XHE 49-A,  preseka 
max 240 mm² 

kom 4 

        

  

 

Upravljanje (komandovanje, zaštita i 
signalizacija)             

3.1.9. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, 
zaštitu, upravljanje i komunikaciju za 
izvodno-merno polje 10 kV sa sledećim 
krakteristikama: 
Minimum 3 strujna ulaza  sa In=5 A, 
MInimum 1 osetljivi strujni ulaz za osetljivu 
usmerenu zemljospojnu zaštitu, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna 
kola, 
Minimum 4 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 
Prednji komunikacioni interfejs za 
povezivanje sa PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 sa zadnje strane. 
 
Mikoprocesorska jedinica treba da 
poseduje sledeće zaštitne funkcije: 
Višestepena trofazna prekostrujna zaštita 
(IEC I>, I>>), 
Zemljospojna zaštita (IEC Ie>), 
Homopolarna naponska zaštita (IEC Ve>), 
Zaštita od nesimentričnog opterećenja 

kom. 1 
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(IEC I2>), 
Osetljiva usmerena zemljospojna zaštita 
(IEC IEE>), 
Blokada prekostrujnih zaštita pri 
uključivanju voda (IEC CLP), 
Automatsko ponovno uključenje (IEC 
O→I), 
Podfrekvetna zaštita (f<), 
Zaštita od otkaza prekidača (IEC CBFP), 
Registrator poremećaja u mreži (transient 
disturbance recorder). 

MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži 
sledeće upravljačke, merne i funkcije 
monitoringa:Grafički displej za prikaz 
jednopolne šeme i statusa 
opreme,Operatorski panel,MInimalno 2 
slobodno konfigurabilna funkcijska tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve 
funkcije relejne zaštite,Automatska 
sinhronizacija vremena (NTP 
protokol)MInimalno 12 
slobodnokonfigurabilnih LED 
dioda,Filtriranje treperenja 
kontakata,Funkcije internih i eksternih 
blokada,Moogućnost slanja i primanja 
GOOSE mehanizama i formiranje internih 
logčkih funkcionalnosti,Nadzor režima rada 
prekidača (broj operacija, kumulativna 
struja prekidanja, vreme 
isključenja/uključenja, kontrola navijenosti 
opruge),Kontrola isključnih krugova (IEC 
TCS),Hronološki registrator događaja 
(event recorder),Funkcija 
samonadzora,Merenje aktivne i reaktivne 
snage, struje i napona. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

3.1.1
0. 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje 
zaštite sa sledećim karakteristikama: 
Predviđena za montažu u REK orman, 
Mogućnost priključenja provodnika preko 
klema preseka do 10 mm2 
Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 400/250 V, 
Minimalno 6 kontakata za strujna kola, 
Minimalno 10 kontakata za komandno-
signalna i naponska merna strujna kola, 
Naznačena struja In ≥ 6 A, 
Kratkotrajno podnosiva struja: 1s - 150 A, 
10s - 60A, 
Funkcionalnosti kontakata prilikom 

kom. 1 
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ubacivanja ispitnog češlja ili prebacivanja 
preklopke u test položaj. 

 

3.1.1
1. 

 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju 
pomoćni releji, zaštitni automati, redne 
stezaljke, slepi osigurači, preklopke, 
tasteri, ampermetri, voltmetri, LED 
pokazivači, mostovi za kleme, P/F 
provodnik, DIN šine, kanalice, oznake za 
provodnike i kablove, itd. sa sledećim 
karakteristikama: 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A 
/200 ms, ≥ 150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 
V DC) ≥ 40 A / 500 ms, 
Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26). 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm², 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajući). 
Pomoćni releji AC: 
Naznačena struja (AC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (AC) 60 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajući). 

pauš   
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Karakteristike zaštitnih automata DC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (DC) ≥110 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898 ili 
odgovarajući) ≥10 kA, 
Broj polova 2, 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529 ili odgovarajući) IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
110 V. 
 
Karakteristike zaštitnih automata AC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (AC) ≥250 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898 ili 
odgovarajući) ≥10 kA (za jednopolne i 
tropolne),  ≥6 kA (za dvopolne), 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529) IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
250 V. 

3.1.1
2. 

 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš       

    

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT  
IZVODNO-MERNA ĆELIJA 10kV (K15): 

kpl 1     

 
 

       

4 

 

Spojna ćelija 10 kV (+K08)             

  
 

Kućište+kolica spojne ćelije             

4.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za 
unutrašnju montažu 12kV, tipski testirana 
po IEC 62271-200, kаtеgоrisаna pо 
fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа kао 
LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal-
clad), slobodnostojeća, metalom 

kom. 1 
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pregrađena, sa izvlačivim vakuumskim 
prekidačem kasetnog tipa, sa jednim 
sistemom sabirnica naznačene struje 
1250A, sa ormanom za smeštaj opreme za 
upravljanje (u gornjem prednjem delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 12 Si 28/75, 
naznačena struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 
25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA, 
dinamička udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 800mm. 

 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-
FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim 
konektorima (bushingom) 1250A, za 
montažu vakuumskog prekidača, sa 
ručnim pogonom, mehaničkom blokadom i 
pomoćnim kontaktima za položaj kaseta: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj. Kaseta 
može da zauzme tri položaja: ubačen, 
ispitni i izvučen. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
                                            

  
 

Srednjenaponska oprema u spojnoj ćeliji             
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4.1.1. 

 

Tropolni vakuumski prekidač kasetnog tipa 
za unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
naznačeni napon: 12kV,  
naznačeni stepen izolacije:  Si 12/28/75 
naznačena frekvencija:  50Hz 
naznačena struja: 1250 A 
naznačena struja kratkog spoja: 25kA/3s                                                      
napon kalema za uključenje: 110 V DC 
napon kalema za isključenje: 110 V DC  
napon motora pogona: 110 V DC  
pomoćni kontakti: 5NO+5NC 
 
Tip i ime proizvođača: 

 

  

 

kom. 1 

        

4.1.2. 

 

Potporni strujni transformator za 
unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
sa dva sekundarna jezgra 
naznačeni stepen izolacije:Si 12/28/75 
naznačena frekvenca: 50Hz 
naznačeni odnos transformacije: 
2×250/5/5 A 
naznačena struja kratkog spoja:Ith=30 kA   
udarna struja kratkog spoja: Idyn=75 kA                                                     
 
I jezgro: 
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 0.5 
faktor sigurnosti: Fs=5 
II jezgro: 
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 5P10 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

kom.  3 

        

4.1.3. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i 
veza u ćeliji, bakar odgovarajućeg preseka 
za sabirnice i veze u ćeliji 

pauš 

          

4.1.4. 

 

Indikator prisustva napona 12kV na 
priključcima ćelije, sa lokalnom 

kpl 2 
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signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim 
izlazima za daljinsku signalizaciju. 

  

 

Upravljanje (komandovanje, zaštita i 
signalizacija)             

4.1.5. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, 
zaštitu, upravljanje i komunikaciju za 
spojno polje 10 kV sa sledećim 
krakteristikama: 

 
Minimum 3 strujna ulaza  sa In=5 A, 
MInimum 1 osetljivi strujni ulaz za osetljivu 
usmerenu zemljospojnu zaštitu, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna 
kola, 
Minimum 4 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 
Prednji komunikacioni interfejs za 
povezivanje sa PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 sa zadnje strane. 
 
Mikoprocesorska jedinica treba da 
poseduje sledeće zaštitne funkcije: 
Višestepena trofazna prekostrujna zaštita 
(IEC I>, I>>), 
Zemljospojna zaštita (IEC Ie>), 
Homopolarna naponska zaštita (IEC Ve>), 
Zaštita od nesimentričnog opterećenja 
(IEC I2>), 
Zaštita od otkaza prekidača (IEC CBFP), 
Registrator poremećaja u mreži (transient 
disturbance recorder). 

kom. 1 

        

MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži 
sledeće upravljačke, merne i funkcije 
monitoringa: 
Grafički displej za prikaz jednopolne šeme 
i statusa opreme, 
Operatorski panel, 
MInimalno 2 slobodno konfigurabilna 
funkcijska tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve 
funkcije relejne zaštite, 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP 
protokol) 
MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED 
dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 
Funkcije internih i eksternih blokada, 
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Moogućnost slanja i primanja GOOSE 
mehanizama i formiranje internih logčkih 
funkcionalnosti, 
Nadzor režima rada prekidača (broj 
operacija, kumulativna struja prekidanja, 
vreme isključenja/uključenja, kontrola 
navijenosti opruge), 
Kontrola isključnih krugova (IEC TCS), 
Hronološki registrator događaja (event 
recorder), 
Funkcija samonadzora, 
Merenje aktivne i reaktivne snage, struje i 
napona. 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

4.1.6. 

 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje 
zaštite sa sledećim 
karakteristikama:Predviđena za montažu u 
REK orman,Mogućnost priključenja 
provodnika preko klema preseka do 10 
mm2 Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 
400/250 V,Minimalno 6 kontakata za 
strujna kola,Minimalno 10 kontakata za 
komandno-signalna i naponska merna 
strujna kola, Naznačena struja In ≥ 6 
A,Kratkotrajno podnosiva struja: 1s - 150 
A, 10s - 60A,Funkcionalnosti kontakata 
prilikom ubacivanja ispitnog češlja ili 
prebacivanja preklopke u test položaj. 

 

kom. 1 
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4.1.7. 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju 
pomoćni releji, zaštitni automati, redne 
stezaljke, slepi osigurači, preklopke, 
tasteri, ampermetri, voltmetri, LED 
pokazivači, mostovi za kleme, P/F 
provodnik, DIN šine, kanalice, oznake za 
provodnike i kablove, itd. sa sledećim 
karakteristikama: 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A 
/200 ms, ≥ 150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 
V DC) ≥ 40 A / 500 ms, 
Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajuci). 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26). 
Pomoćni releji AC: 
Naznačena struja (AC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (AC) 60 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajući). 

pauš   
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Karakteristike zaštitnih automata DC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (DC) ≥110 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898 ili 
odgovarajući) ≥10 kA, 
Broj polova 2, 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529 ili odgovarajući) IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
110 V. 
 
Karakteristike zaštitnih automata AC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (AC) ≥250 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898 ili 
odgovarajuci) ≥10 kA (za jednopolne i 
tropolne),  ≥6 kA (za dvopolne), 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529 ili odgovarajući) IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
250 V. 

4.1.8. 
Ostali nespecificirani materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš       
    

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT  
SPOJNA ĆELIJA 10kV (+K08): 

kpl 1     

 
 

      5 Dodatak spojne ćelija sa mernom 10 kV (+K07)         

  Kućište+kolica dodatka spojnoj ćeliji             

5.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za 
unutrašnju montažu 12kV , tipski testirana 
po IEC 62271-200, vazduhom izolovana 
(metal-clad) , slobodnostojeća, metalom 
pregrađena, sa jednim sistemom sabirnica 
naznačene struje 1250A, sa ormanom za 
smeštaj opreme za upravljanje (u gornjem 
prednjem delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 12 Si 28/75, 

kom. 1 
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naznačena struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 
25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA, 
dinamička udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 800mm. 
 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-
FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim 
konektorima (bushingom) 1250A,  sa 
ručnim pogonom, mehaničkom blokadom i 
pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj.Kaseta 
može da zauzme tri položaja: ubačen, 
ispitni i izvučen. 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
 
                                             

  

Srednjenaponska oprema u dodatku 
spojnoj ćeliji 

             

5.1.1. 

Jednopolno izolovan naponski merni 
transformator sa osiguračem za nazivnu 
struju 2A, za unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
naznačena frekvencija:50Hz                             
naznačeni napon primara:10/√3/ kV                 
I namotaj:     
naznačeni napon:0,1/√3kV                 
naznačena snaga: 20VA               
klasa tačnosti: 0.5                    
II namotaj:     
naznačeni napon: 0,1/3kV                 
naznačena snaga: 90VA                 
klasa tačnosti:3P 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
                       

kom. 3     

    

5.1.2. 
 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i 
pauš 
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veza u ćeliji, bakar odgovarajućeg preseka 
za sabirnice i veze u ćeliji 

5.1.3. 

 

Indikator prisustva napona 12kV na 
priključcima ćelije, sa lokalnom 
signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim 
izlazima za daljinsku signalizaciju. 

kpl 1 

        

  
Upravljanje (komandovanje, zaštita i 
signalizacija)             

5.1.4. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, 
zaštitu, upravljanje i komunikaciju za 
dodatak spojne ćelije 10 kV sa sledećim 
krakteristikama: 
Minimum 3 strujna ulaza  sa In=5 A, 
MInimum 1 osetljivi strujni ulaz za osetljivu 
usmerenu zemljospojnu zaštitu, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna 
kola, 
Minimum 4 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 
Prednji komunikacioni interfejs za 
povezivanje sa PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 ili odgovarajući sa 
zadnje strane. 

kom. 1 

        

MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži 
sledeće upravljačke, merne i funkcije 
monitoringa: 
Grafički displej za prikaz jednopolne šeme 
i statusa opreme, 
Operatorski panel, 
MInimalno 2 slobodno konfigurabilna 
funkcijska tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve 
funkcije relejne zaštite, 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP 
protokol) 
MInimalno 12 slobodno konfigurabilnih 
LED dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 
Funkcije internih i eksternih blokada, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE 
mehanizama i formiranje internih logčkih 
funkcionalnosti, 
Nadzor režima rada prekidača (broj 
operacija, kumulativna struja prekidanja, 
vreme isključenja/uključenja, kontrola 
navijenosti opruge), 
Kontrola isključnih krugova (IEC TCS), 
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Hronološki registrator događaja (event 
recorder), 
Funkcija samonadzora, 
Merenje napona. 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

________________________________ 

  

5.1.5. 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje 
zaštite sa sledećim karakteristikama: 
Predviđena za montažu u REK orman, 
Mogućnost priključenja provodnika preko 
klema preseka do 10 mm2 
Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 400/250 V, 
Minimalno 6 kontakata za strujna kola, 
Minimalno 10 kontakata za komandno-
signalna i naponska merna strujna kola, 
Naznačena struja In ≥ 6 A, 
Kratkotrajno podnosiva struja: 1s - 150 A, 
10s - 60A, 
Funkcionalnosti kontakata prilikom 
ubacivanja ispitnog češlja ili prebacivanja 
preklopke u test položaj. 

kom. 1 
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5.1.6. 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju 
pomoćni releji, zaštitni automati, redne 
stezaljke, slepi osigurači, preklopke, 
tasteri, ampermetri, voltmetri, LED 
pokazivači, mostovi za kleme, P/F 
provodnik, DIN šine, kanalice, oznake za 
provodnike i kablove, itd. sa sledećim 
karakteristikama: 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A 
/200 ms, ≥ 150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 
V DC) ≥ 40 A / 500 ms, 
Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26). 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26). 
Pomoćni releji AC: 
Naznačena struja (AC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (AC) 60 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajući). 

pauš   
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Karakteristike zaštitnih automata 
DC:Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A,Naznačeni napon 
(DC) ≥110 V,Prekidna moć (prema IEC/EN 
60898) ≥10 kA,Broj polova 2,Priključni 
terminal 1-25 mm2,Radna karakteristika B, 
C ili D,Minimalni stepen zaštite (prema 
SRPS EN 60529) IP 20,Montaža na 
standardnu DIN šinu,MInimalno 1 pomoćni 
kontakt NO,Naznačena struja pomoćnog 
kontakta 6A,Naznačeni napon pomoćnog 
kontakta ≥ 110 V.Karakteristike zaštitnih 
automata AC:Naznačena vrednost struje 
(DC): 6,10,16,20,32,40,50 A,Naznačeni 
napon (AC) ≥250 V,Prekidna moć (prema 
IEC/EN 60898) ≥10 kA (za jednopolne i 
tropolne),  ≥6 kA (za dvopolne),Priključni 
terminal 1-25 mm2,Radna karakteristika B, 
C ili D,Minimalni stepen zaštite (prema 
SRPS EN 60529) IP 20,Montaža na 
standardnu DIN šinu,MInimalno 1 pomoćni 
kontakt NO,Naznačena struja pomoćnog 
kontakta 6A,Naznačeni napon pomoćnog 
kontakta ≥ 250 V. 

5.1.7. 
Ostali nespecificirani materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš       
    

  

UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT  
DODATAK SPOJNOJ ĆELIJI 10kV 
(+K07): 

kpl 1     

 
 

      6 Merna ćelija sa kućnim transformatorom 10 kV (+K09)         

  Kućište merne ćelije sa kućnim transformatorom         

6.1. 

 

Prefabrikovana ćelija za unutrašnju 
montažu 12kV , tipski testirana po IEC 
62271-200, vazduhom izolovana (metal-
clad), slobodnostojeća, metalom 
pregrađena, sa jednim sistemom sabirnica 
naznačene struje 1250A, sa ormanom za 
smeštaj opreme za upravljanje (u gornjem 
prednjem delu). 

  
Stepen izolacije ćelije je 12 Si 28/75, 
naznačena struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 
25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA, 
dinamička udarna struja Iud=63kA. 

Maksimalna širina ćelije - 1000mm. 

 

kom. 1 
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Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-
FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim 
konektorima (bushingom) 1250A, sa 
ručnim pogonom, mehaničkom blokadom i 
pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj.Kaseta 
može da zauzme tri položaja: ubačen, 
ispitni i izvučen. 

                          
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

  

Srednjenaponska oprema u dodatku 
mernoj ćeliji 

             

6.1.1. 

Tropolni sklopka-rastavljač za unutrašnju 
montažu sa prigrađenim nosačem 
osigurača,  sledećih karakteristika:  
naznačeni napon:12kV                                   
naznačena struja:  630A                                    
osno rastojanje polova:210mm                           
nazivni napon kalema za isključenje  110V 
DC-sa signalnim kontaktima  
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
                    

kom. 1 

        

6.1.2. 

 

Visokonaponski visokoučinski 
osigurač,sledećih karakteristika:  
naznačen napon :12kV                                     
naznačena struja: 10A                                    
sa optičkom indikacijom 

kom. 3 

        

6.1.3. 

 

Jednopolno izolovan naponski merni 
transformator sa osiguračem za nazivnu 
struju 2A, za unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
naznačena frekvencija:50Hz                             
naznačeni napon primara:10/√3/ kV                       
I namotaj:     

kom. 3 
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naznačeni napon:0,1/√3kV                 
naznačena snaga: 20VA               
klasa tačnosti: 0.5                        
II namotaj:     
naznačeni napon: 0,1/3kV                 
naznačena snaga: 90VA                 
klasa tačnosti:3P 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
                        

6.1.4. 

Trofazni uljni transformator snage 50kVA, 
prenosnog odnosa 10/0,42kV, 50Hz, 
sprege Yzn-5 suvi ili uljni hermetički 
zatvoren bez konzervatora. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

kom. 1 

        

6.1.5. 

 

Potporni i provodni izolator za unutrašnju 
montažu 

pauš 

          

6.1.6. 

 

Pljosnati bakar potrebnog preseka za 
sabirnice i veze u ćeliji 

pauš 

          

  

 

Upravljanje (komandovanje, zaštita i 
signalizacija)             

6.1.7. 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, 
zaštitu, upravljanje i komunikaciju za 
transformatorsko polje 10 kV sa sledećim 
krakteristikama: 
Minimum 4 strujna ulaza  sa In=5 A, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna 
kola, 
Minimum 5 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 
Prednji komunikacioni interfejs za 
povezivanje sa PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 ili odgovarajući sa 
zadnje strane. 

 

kom. 1 
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MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži 
sledeće upravljačke, merne i funkcije 
monitoringa:Grafički displej za prikaz 
jednopolne šeme i statusa 
opreme,Operatorski panel,MInimalno 2 
slobodno konfigurabilna funkcijska 
tastera,MInimalno 2 grupe podešenja za 
sve funkcije relejne zaštite,Automatska 
sinhronizacija vremena (NTP protokol) 

MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED 
dioda,Filtriranje treperenja 
kontakata,Funkcije internih i eksternih 
blokada,Moogućnost slanja i primanja 
GOOSE mehanizama i formiranje internih 
logčkih funkcionalnosti,Nadzor režima rada 
prekidača (broj operacija, kumulativna 
struja prekidanja, vreme 
isključenja/uključenja, kontrola navijenosti 
opruge),Kontrola isključnih krugova (IEC 
TCS),Hronološki registrator događaja 
(event recorder),Funkcija 
samonadzora,Merenje 3 fazna napona, 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
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6.1.8. 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju 
pomoćni releji, zaštitni automati, redne 
stezaljke, slepi osigurači, preklopke, 
tasteri, ampermetri, voltmetri, LED 
pokazivači, mostovi za kleme, P/F 
provodnik, DIN šine, kanalice, oznake za 
provodnike i kablove, itd. sa sledećim 
karakteristikama: 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A 
/200 ms, ≥ 150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 
V DC) ≥ 40 A / 500 ms, 
Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26). 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajući). 
Pomoćni releji AC: 
Naznačena struja (AC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (AC) 60 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje 
(IEC 60255-26 ili odgovarajući). 

pauš   
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Karakteristike zaštitnih automata DC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (DC) ≥110 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 
kA, 
Broj polova 2, 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529) IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
110 V. 
 
Karakteristike zaštitnih automata AC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (AC) ≥250 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 
kA (za jednopolne i tropolne),  ≥6 kA (za 
dvopolne), 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529) IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
250 V. 

6.1.9. 

 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš       

    

  

UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT  
MERNA ĆELIJA SA KUĆNIM 
TRANSFORMATOROM 10kV (+K09): 

kpl 1     

 
 

       

UKUPNO B : RAZVODNO POSTROJENJE 10kV   

      
      

 
 

    
   

C 

 

TRANSFORMACIJA 
            

 
 

    
   

1 

 

Energetski transformatori (-T01,-T02) 
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1.1. 

 

Isporuka transport i montaža trofaznog 
uljnog transformatora, sledećih 
karakteristika: 
snaga: 4MVA 
odnos transformacije: 35±2x2,5%/10,5 kV  
sprega: Dyn5 
Hlađenje: ONAN 
Buholc zaštita,kontaktni termometar; 
konzervator za ulje, pokazivač nivoa ulja, 
dehidrator i točkovima sa pomeranjem u 
oba smera. Transformator je izolovan od 
postolja u svrhu kazanske zaštite. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

kom. 2 

    

    

1.2. 
Transport do lokacije TS i montaža 
transformatora na temelj transformatora 
(nosač transformatora) sa povezivanjem. 

pauš   
    

    

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
ENERGETSKI TRANSFORMATORI (-T1, -T2): 

    

 
 

  
     

2 

 

Priključak transformatora na RP 35 kV 
        

    

2.1. 

 

Bakarna cev Ø30/24 mm težine 2,26 kg/m, 
ukupno 2×14=28 m 

kg 70     

    

2.2. 

 

Jednožilni kabl tipa 4x(XHE 49-A 
1x150/25)mm², 35kV, za vezu energetskog 
transformatora i trafo ćelije u RP 35kV 

m 180     

    

2.3. 

 

Kablovska završnica za spoljnu montažu, 
za jednožilni kabl 4×(XHE 49-A 
1×150/25)mm², 35kV 

kom. 6     

    

2.4. 

 

Kablovska završnica za unutrašnju 
montažu, za jednožilni kabl 4×(XHE 49-A 
1×150/25)mm², 35kV 

kom. 6     

    

2.5. 

 

Metaloksidni odvodnik prenapona 
naznačenog napona 37.5kV, trajnog 
radnog napona 30kV, naznačene struje 
10kA 

kom 6     
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2.6. 

 

Potporni izolator za spoljnu montažu 
sledećih karakteristika: 
- naznačeni napon 36kV 
- naznačena frekvencija 50 Hz 
- naznačeni stepen izolacije 36/70/170 kV 
- prelomna sila na savijanje 4 kN 

kom 6     

    

2.7. 

 

Juvidur cev za mehaničku zaštitu kabla, 
Ø110mm. 

m 20     

    

2.8. 

 

Naponsko ispitivanje kablova za vezu 
transformatora i RP 35kV 

pauš       

    

  
 

Spojna oprema 
        

    

2.9. 

 

Priključna bronzana stezaljka 45º za spoj 
cevi Cu Ø30/24mm na Cu bolcn Ø30mm 
provodnog izolatora transformatora  

kom. 8     

    

2.10. 

 

T-priključna bronzana stezaljka za spoj 
cevi Cu Ø30/24mm na priključnu ploču 

kom. 8     

    

2.11. 

 

T – nosač provodnika za montažu bakarne 
cevi Ø30/24 mm na potporni izolator 36kV 

kom. 8     

    

2.12. 

 

Bakarno uže 50mm2 za priključak 
odvodnika prenapona, težine 0,438kg/m, 
ukupne dužine 3m 

kg 3     

    

2.13. 

 

Kablovska papučica Al-Cu za presek 
provodnika Al 150/25mm2 

kom. 12     

    

2.14. 

 

Kablovska papučica Cu za presek 
provodnika Cu uže 50mm2 

kom. 16     

    

2.15. 

 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš       

    

  

 

UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
PRIKLJUČAK TRANSFORMATORA NA RP 35kV: 
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3 

 

Priključak transformatora na RP 10 kV 
        

    

3.1. 

 

Bakarna cev Ø30/24 mm težine 2,26 kg/m, 
ukupno 2×12=24 m 

kg 65     

    

3.2. 

 

Jednožilni kabl tipa 2×(4×(XHE 49-A 
1×185/25))mm2, 10kV,za vezu 
energetskog transformatora i trafo ćelije u 
RP 10kV 

m 350     

    

3.3. 

 

Kablovska završnica za spoljnu montažu, 
za jednožilni kabl 4×(XHE 49-A 
1×185/25)mm2, 10kV 

kom. 12     

    

3.4. 

 

Kablovska završnica za unutrašnju 
montažu, za jednožilni kabl 4×(XHE 49-A 
1×185/25)mm2, 10kV 

kom. 12     

    

3.5. 

 

Metaloksidni odvodnik prenapona 
naznačenog napona 15kV, trajnog radnog 
napona 12kV, naznačene struje 10kA 

kom 6     

    

3.6. 

 

Metaloksidni odvodnik prenapona 
naznačenog napona 9kV, trajnog radnog 
napona 6kV, naznačene struje 10kA u 
zvezdištu transformatora 

kom 2     

    

3.7. 

 

Potporni izolator za spoljnu montažu 
sledećih karakteristika: 
- naznačeni napon     12kV 
- naznačena frekvencija    50 Hz 
- naznačeni stepen izolacije    12/28/75 kV 
- prelomna sila na savijanje    4 kN 

kom 8     

    

3.8. 

 

Juvidur cev za mehaničku zaštitu kabla, 
Ø110mm. 

m 30     

    

3.9. 

 

Naponsko ispitivanje kablova za vezu 
transformatora i RP 10kV 

pauš       

    

  
 

Spojna oprema 
        

    

3.10.  kom. 8         
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Priključna bronzana stezaljka 45º za spoj 
cevi Cu Ø30/24mm na Cu bolcn Ø30mm 
transformatora, odnosno provodnog 
izolatora 

3.11. 

 

T-priključna bronzana stezaljka za spoj 
cevi Cu Ø30/24mm na priključnu ploču 

kom. 6     

    

3.12. 

 

T – nosač provodnika za montažu bakarne 
cevi Ø30/24 mm na potporni izolator 12kV 

kom. 8     

    

3.13. 

 

Bakarno uže 50mm2 za priključak 
odvodnika prenaopona, težine 0,438kg/m, 
ukupne dužine 3m 

kg 3     

    

3.14. 

 

Kablovska papučica Al-Cu za presek 
provodnika Al 185/25mm2 

kom. 12     

    

3.15. 

 

Kablovska papučica Cu za presek 
provodnika Cu uže 50mm2 

kom. 12     

    

3.16. 

 

PNK 300 nоsаči kаblоvа sа spојnim 
еlеmеntimа, krivinаmа, оvеsnоm оprеmоm 
zа mоntаžu о plаfоn i zid, svе kоmplеt 
(dužinа јеdnоg sеgmеntа l=3m) 

kom. 8 

  

      

3.17. 

 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš       

    

  

 

UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
PRIKLJUČAK TRANSFORMATORA NA RP 10kV: 

        

 
 

  
     

4 

 

Zaštita kućišta energetskih transformatora 
    

        

4.1. 

 

Potporni strujni transformator sa jednim 
sekundarnim jezgrom, za spoljašnju 
montažu, sledećih karakteristika: 
- naznačeni napon:12 kV 
- naznačena frekvencija: 50 Hz 
- naznačeni stepen izolacije: 12/28/75 kV                
- naznačeni prenosni odnos: 2×75/5 A                
- naznačena podnosiva struja: 12 kA            
- naznačena trajna termička sruja:1,2×ln 
- klasa tačnosti: 5P10                                 
- granični faktor tačnosti  5 

kom. 2 
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- naznačena snaga jezgra 30 VA 

4.2. 

 

Jednožilni kabl XHP 48 1×50/16mm², 
6/10kV, za vezu energetskog 
transformatora i strujnog transformatora za 
kućišnu zaštitu. 

m 20 

        

4.3. 

 

Kablovske papučice za kabl XHP 48 
1×50/16mm² 

kom. 6 

        

4.4. 

 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš   

        

  

 

UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT  
ZAŠTITA KUĆIŠTA TRANSFORMATORA: 

        

 
 

  
     

UKUPNO C : TRANSFORMACIJA 35/10 kV  

      
      

 

 

     

  
D 

Sistem za lokalni i daljinski nadzor i 
upravljanje 

            

 
 

    
  1 Orman za SDU (=X+X1)             

  
Isporuka, transport i montaža ormana za 
SDU: 

    
    

    



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 199-16 

 

Страна 87 од 390 

  

Orman za sistem daljinskog upravljanja 
(SDU) sa pratećom opremom: 
REK orman za ukutrašnju montažu sa 
ventilatorom za hlađenje, 19" regalom i 
mogućnosti pristupa sa prednje i zadnje 
strane, 
Dimenzije ormana (dubina x širina x visina) 
su 600 x 800 x 2000 mm, 
Zaštita IP 54, 
Vrata sa ojačanim šarkama, staklenim 
prozorom i bravicom za zaključavanje , 
3 jednopolna zaštitna automata za 
naizmenični napon i montažu na DIN šinu, 
naznačene struje In=  16 A, 
3 dvopolna zaštitna automata za 
jendosmerni napon i montažu na DIN šinu, 
naznačene struje In=  6 A, 
1 svetiljka sa fluorescentnom sijalicom od 
40 W, 
1 mikroprekidač za montažu na vrata 230 
V, 6A, 
1 grejač za unutrašnju montažu 200 W, 
1 termostat za regulaciju temperature 0-30 
°C, 
MInimalno 5 monofaznih utičnica 
predviđenih za montažu na šine u ormanu, 
1 izvlačiva fioka, 
2 montažne ploče, 
Kleme (u kasnijoj fazi projekta) sa 
uvaženom rezervom 10%. 

 

kom 1 

    

    

1.1. 

 

Daljinska stanica (RTU) sa sledećim 
karakteristikama, 
19" REK kućište, 
Redundantno napajanje 110 V DC (preko 
osnovne i "backup" AKU baterije), 
Procesor sa minimalnim taktom od 1 GHz, 
Minimalno 2 GB RAM memorije, 
Compact FLASH disk sa kapacitetom 
minimalno 4 GB, 
VGA grafička kartica sa minimalnom 
rezolucijom od 1280x1024 px, 
Minimalno 2 RS232 porta, 
MInimalno 1 konfigurabilan RS422/RS485 
serijski port, 
MInimalno 2 LAN 10/100 Mb (RJ45) porta, 
Minimalno 2 USB porta, 
MInimalno 2 PS ili USB porta za tastaturu i 
miš, 
LED indikacija statusa sistema, 
HW - watchdog kontakt, 
Hlađenje bez obrtnih delova, 
Nadzor rada komponenti sistema, 
Monitoring komunikacionih pravaca, 

kom 1 
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Temperaturni i naponski nadzor rada 
procesora, 
Podrška za protokole: IEC 61850, IEC 
60870-5-104, IEC 60870-5-101 
(unbulanced mod ili odgovarajući), 
Antena za GPS sinhronizaciju vremena, 
GPS modem (interni ili eksterni), 
Hronološka registracija događaja. 

1.2. 

Stanični računar sa sledećim 
karakteristikama: 
Industrijski PC, 
Napajanje 220 V AC ili 110 V DC, 
Procesor sa taktom minimalno Quad-core 
2 GHz, 
Minimalno 4 GB RAM memorije, 
VGA grafička kartica - dualna sa 
minimalnom rezolucijom 1920x1080, 
DWD-RW drajv, 
Hard disk - RAID mirroring mod sa 
minimalnim kapacitetom od 2x500 GB, 
Minimalno 1 RS232 porta, 
MInimalno 2 LAN 10/100 Mb (RJ45) porta, 
Minimalno 4 USB porta, 
MInimalno 2 PS ili USB porta za tastaturu i 
miš, 
HW - watchdog kontakt, 
Sinhronizacija vremena, 
Podrška za protokole: IEC 61850, IEC 
60870-5-104, IEC 60870-5-101 
(unbulanced mod ili odgovarajući), 
Antena za GPS sinhronizaciju vremena, 
GPS modem (interni ili eksterni), 
2 monitora 27", 
Tastatura, 
MIš, 
Laserski štampač u boji. 

 

kom 1 

        

1.3. 

Mrežni switch-evi sa sledećim 
karakteristikama: 
Industrisjki switch-evi, 
Napon napajanja 110 V DC, 
Broj optičkih portova minimalno 5, 
Broj RJ45 portova minimalno 5, 
LED indikacija ispravnog rada, 
Izlazni kontakt za indikaciju rada uređaja, 
Pasivno hlađenje, 
Mogućnost daljisnkog nadzora putem 
Ethernet TCP/IP mreže, 
IGMP Snoooping za multicast filtriranje 
saobraćaja, 
VLAN, 
Trunking, 
Port Mirroring, 
Spanning Tree Protocol, 
MAC based port security. 

kom 2 
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1.4. 

 

Uređaj za besprekidno napajanje UPS 
230V AC, 1000VA 

kom 1 

    

    

1.5. 

 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš   

        

  

 

UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT 
ORMAN ZA SDU: 

            

 
 

  
    

  

2 

Optički kablovi sa odgovarajućim 
konektorima i anti-rat zaštitom. 
STP kablovi sa R oklopljenim konektorima 
CAT≥ 5e. 

kpl 1 

    

    

  

 

UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT OPTIČKI I STP KABLOVI: 

            

            

  UKUPNO D : Sistem za lokalni i daljinski nadzor i 
upravljanje 

      
      

 
 

    
  

E 
Sopstvena potrošnja i orman obračunskog 
merenja 

            

 
 

    
  1 Orman obračunskog merenja (=Q+QM1)             

  

 

Isporuka i ugradnja na zid komandne 
prostorije limenog mernog ormana, sa 
vratima na kojima su ugrađena stakla za 
očitavanje brojila, montiranih u 
unutrašnjosti ormana. Orman je približnih 
dimenzija 500x250x1000mm (š x d x v). 

kom 1     
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1.1. 

 

Trofazno, trosistemsko, četvorožično, 
dvotarifno brojilo aktivne energije, 
reaktivne energije i 15-o minutne snage, kl. 
0,2,3x57,7/100V, 5A. Brojilo treba da 
registruje aktivnu i reaktivnu energiju po 
fazi u sva četiri kvadranta, kao i da meri i 
prikazuje15-o minutne profile snage po 
kanalu (sabirku) i sumu. Brojilo mora da 
ima minimalno 4 impulsna ulaza i 
minimalno 2 impulsna izlaza. Brojilo mora 
da ima mogućnost daljinskog očitavanja 
GSM/GPRS i lokalno LCD diplay, optički i 
RS485 port 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

 

 

 

 

kom 3     

    

1.2. 

 

Set rednih stezaljki za naponska i strujna 
povezivanja brojila za merenja na ćelijama 

kpl. 1     

    

1.3. 

 

Provodnici PP00 6×2,5mm² и PP00 
4×1,5mm²  u metalnim savitljivim cevima 

pauš       

    

1.4. 

 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš   

        

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT ORMAN ZA 
OBRAČUNSKO MERENJE: 

        

 
 

    
  2 Orman ispravljača (=NJ+NJ1)             

2.1. 

 

Isporuka, transport i montaža ispravljača 
sa sledećim karakteristikama: 
Modularni ispravljački sistem sa 
automatskom regulacijom režima punjenja 
i jedinicom za kontrolu i monitoring, 
Prinudno hlađenje, 
Predviđen za ugradnju u sopstveni orman, 
Odgovarajuća anti korozivna zaštita, 
Napon napajanja 3 x 400 ± 10% V AC, 50 
± 5% Hz, 
Izlazni napon 110 ± 1% V DC, 
Izlazna struja ≥ 100 A, 
Podesivost regulacije napona ≥ 10%, 

kom 1 
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Stepen stabilizacije izlaznog napona ≤ 2%, 
Automatsko punjenje prema "IUU" 
karakteristici punjenja, 
Maksimalni napon punjenja po ćeliji 2,35 V 
DC, 
Napon po ćeliji u režimu dopunjavanja 
2,35 V DC, 
Mogućnost limitiranja struje u opsegu od 
20 - 100% In, 
MInimalno 1 relejni izalaz za signalizaciju 
neregularnosti u radu. 

2.2. 

 

Trоpоlni autоmatski niskоnapоnski 
prеkidač sa bimеtalnоm zaštitоm 63A i 
еlеktrоmagnеtnоm 5It , sa pоmоćnоm 
sklоpkоm za signalizaciјu pоlоžaјa, "C" 
karaktеristikе 

kom 1 

  

      

2.3. 

 

Mеrni prеtvarač ulaznоg napоna 0-60mV 
DC, izlaz 0-20mA, napоn napaјanja 24V 
DC 

kom 2 

  

      

2.4. 

 

Struјni šant 100A DC, 60mV. Uz šant 
ispоručiti i nоsačе za mоntažu na plоču 

kom 4 

  

      

2.5. 

 

DC/DC kоnvеrtоr 110V DC na 24V DC, 
0.75A 

kom 1 

  

      

2.6. 

 

Ampеrmеtar za priklјučak na struјni šant 
±100A; za ugradnju 

kom 1 

  

      

2.7. 

 

Kоmpаkt prеkidač za јеdnоsmеrni napоn 
110V, za datu struјu 100A sa dva 
pоmоćna kоntakta sa zaštitnој јеdinicоm 

kom 1 

  

      

2.8. 

 

Kоmpаkt prеkidač za јеdnоsmеrni napоn 
110V, za datu struјu 100A sa dva 
pоmоćna kоntakta bеz zaštitnе јеdinicе 

kom 1 

  

      

2.9. 

 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš       

    

  

 

UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT ORMAN 
ISRPAVLJAČA: 

        

 
 

    
  

3 
AKU baterija i prolazni ormarić AKU 
baterije 

    
    

    



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 199-16 

 

Страна 92 од 390 

3.1. 

 

Isporuka, transport i montaža AKU baterije 
sa sledećim karakteristikama: 
Stacionarna, olovna u suvoj gel izvedbi, 
hermetički zatvorena, jednodelna za 
unutrašnju montažu, 
Izolovano postolje montirano na podu, 
Minimalni kapacitet 100 Ah, 
Naznačeni napon 110 V DC, 
Tolerancija za napon ± 10%, 
Naznačeni napon po ćeliji 2 V DC, 
Temperaturni radni opseg od  -20 do 50 
°C, 
Punjenje konstantnim naponom 
maksimalno 2,35 V po ćeliji. 

kpl. 1 

    

    

3.2. 

 

Isporuka i montaža na zid komandne 
prostorije limenog ormarića sa vratima, 
približnih dimenzija 500x500x250mm. U 
ormarić je ugrađena sledeća oprema: 
Komplet niskonaponski visokoučinski 
osigurač 50A, sa osnovom 100A (3 kom) 
Provodni izolator 1kV (3 kom) 
Signalni mikroprekidač za 110V DC za 
signalizaciju pregorevanja osigurača (3 
kom) 

kpl. 1 

    

    

3.3. 
Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš   
        

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
 AKU BATERIJA I ORMARIĆ: 

        

 
 

    
  

4 
Orman naizmeničnog AC razvoda 
(=NA+NA1) 

        
    

 4.1. 

 

Isporuka i montaža u komandnoj prostoriji 
dozidnog slobodnostojećeg ormana 
napravljenog od dvostruko dekapiranog 
lima debline 2mm. Ulaz kablova u orman je 
sa donje strane iz kablovskog kanala. 
Orman je približnih dimenzija 
800x800x2000mm (š x d x v) i ima vrata sa 
prednje strane. U orman i na njegovim 
vratima je ugrađena sledeća oprema: 

kom 1     
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4.2. 

 

Mikroprocesorska jedinica za prikupljanje i 
prenos analognih i digitalnih podataka 
prema RTU:Minimum 3 strujna ulaza  sa 
In=5 A,Minimum 3 naponska ulaza sa 
Un=100 V,Minimum 5 mA ulaza,Minimum 
20 binarnih ulaza,Minimum 7  relejnih 
izlaza,Indikacija interne greške ("live 
contact"),Prednji komunikacioni interfejs za 
povezivanje sa PC-em,MInimum 2 optička 
porta za komunikaciju standardom IEC 
61850 sa zadnje strane.MIkroprocesorska 
jedinica treba da sadrži sledeće 
upravljačke i funkcije monitoringa:Grafički 
displej,Operatorski panel,Automatska 
sinhronizacija vremena (NTP 
protokol)MInimalno 12 
slobodnokonfigurabilnih LED 
dioda,Filtriranje treperenja 
kontakata,Mogućnost slanja i primanja 
GOOSE mehanizama i formiranje internih 
logčkih funkcionalnosti,Kontrola ispravnosti 
strujnih i naponskih mernih 
ulaza,Hronološki registrator događaja 
(event recorder),Funkcija samonadzora. 

 

Tip i ime proizvođača: 

 

 
__________________________________ 

  

kom 1     

    

4.3. 
 

Kontrolnik naizmeničnog napona  
kom 1     

    

4.4. 

 

Ampermetar za ugradnju na vrata ormana 
za priključak na strujni transformator 
150/5A sa skalom 0..100/200A, 
dimenzija96x96mm 

kom 3     

    

4.5. 

 

Voltmetar za ugradnju na vrata ormana za 
napon 3x400/231V AC sa skalom 0..500V, 
dimenzija 96x96mm 

kom 1     

    

4.6. 

 

Voltmetarska preklopka za ugradnju na 
vrata ormana za tri fazna i tri međufazna 
napona 

kom 1     

    

4.7. 
 

Tropolni automatski prekidač 660V AC, I 
kom 1     
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t=80A,  sa pomoćnom signalnom sklopkom 
za signalizaciju položaja, B karakteristike 

4.8. 

 

Niskonaponski strujni transformator 
150/5A, kl. 0,5, Fs=5, 5VA,  

kom 3     

    

4.9. 

Trofazno, trosistemsko, poluindirektno, 
dvotarifno brojilo aktivne energije 5A, 
3x400/231V AC 
 
Tip i ime proizvođača: 

 

 
__________________________________ 

 

kom 1     

    

4.10. 

 

Kompaktni tropolni NN prekidač snage, 
naznačene struje 80A sa termo-
magnetnom zaštitom (okidačem) i 
pomoćnim kontaktom za signalizaciju 

kom 1     

    

4.11. 

 

Tropolni automatski niskonaponski 
prekidač sa bimetalnom zaštitom 32A i 
elektromagnetnom 5It , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C 
karakteristike 

kom 4     

    

4.12. 

 

Tropolni automatski niskonaponski 
prekidač sa bimetalnom zaštitom 20A i 
elektromagnetnom 5It , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C 
karakteristike 

kom 1     

    

4.13. 

 

Tropolni automatski niskonaponski 
prekidač sa bimetalnom zaštitom 16A i 
elektromagnetnom 5It , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C 
karakteristike 

kom 5     

    

4.14. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski 
prekidač sa bimetalnom zaštitom 6A i 
elektromagnetnom 5It , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C 
karakteristike 

kom 3     

    

4.15. 

 

Tropolni automatski niskonaponski 
prekidač sa bimetalnom zaštitom 6A i 
elektromagnetnom 5It , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C 

kom 4     
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karakteristike 

4.16. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski 
prekidač sa bimetalnom zaštitom 10A i 
elektromagnetnom 5It , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, B 
karakteristike 

kom 2     

    

4.17. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski 
prekidač sa bimetalnom zaštitom 6A i 
elektromagnetnom 5It , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, B 
karakteristike 

kom 4     

    

4.18. 

 

Naponski međutransformator 400/110 V za 
prilagođenje merenja za MPCU 

kom. 1     

    

4.19. 

 

Pomoćno rele sa tri preklopna kontakta 
230V AC 

kom 3     

    

4.20. 

 

Tropolni kontaktor 25A sa kalemom 230V 
AC 

kom 1     

    

4.21. 

 

Trofazni naponski transformator 3x400V/ 
√3 / 110/√3 V 

kom 1     

    

4.22. 
 

Sabirnice Cu 25x3mm 
m 4     

    

4.23. 
 

Provodnik za ožičenje ormana 
pauš       

    

4.24. 

 

Natpisne pločice, redne stezaljke, POK 
kanali. 

pauš       

    

4.25. 

 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš   

        

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
ORMAN NAIZMENIČNOG NAPONA (=NA+NA1): 

        

 

 

     

   

5 

 

Orman razvoda jednosmernog napona (=NJ+NJ2) 
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5.1. 

 

Isporuka i montaža u komandnoj prostoriji 
dozidnog slobodnostojećeg ormana 
napravljenog od dvostruko dekapiranog 
lima debline 2mm. Ulaz kablova u orman je 
sa donje strane iz kablovskog kanala. 
Orman je približnih dimenzija 
600x600x2000mm (š x d x v) i ima vrata sa 
prednje strane. U orman i na njegovim 
vratima je ugrađena sledeća oprema: 

kom 1     

    

5.2. 

 

Mikroprocesorska jedinica za prikupljanje i 
prenos analognih i digitalnih podataka 
prema RTU: 
Minimum 3 strujna ulaza  sa In=5 A, 
Minimum 3 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 5 mA ulaza, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 7  relejnih izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 
Prednji komunikacioni interfejs za 
povezivanje sa PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 ili odgovarajući sa 
zadnje strane. 
 
MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži 
sledeće upravljačke i funkcije monitoringa: 
Grafički displej, 
Operatorski panel, 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP 
protokol) 
MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED 
dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE 
mehanizama i formiranje internih logčkih 
funkcionalnosti, 
Kontrola ispravnosti strujnih i naponskih 
mernih ulaza, 
Hronološki registrator događaja (event 
recorder), 
Funkcija samonadzora. 
 
 
Tip i ime proizvođača: 

 

  

__________________________________ 

kom 1     

    



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 199-16 

 

Страна 97 од 390 

5.3. 

Uređaj za kontrolu jednosmernog napona: 
Naznačena vrednost kontrolisanog napona 
110 V DC, 
Napon napajanja 230 V AC, 50 Hz, 
Funkcija ponaponske zaštite (<U) u 3 
stepena  (za međupolni napon 0,9 Un - 
podesivo u opsegu od 0,7 do 1, dok je za 
pozitivan i negatva pol 0,4 Un - podesivo u 
opsegu od 0,2 do 0,7), 
LED signalizacija: kritičnog pada DC 
napona, zemljospoja na pozitivnom i 
negativnom potencijalu, 
Relejni izlaz za: signalizaciju kritičnog pada 
DC napona, signalizaciju zemljospoja na 
pozitivnom i negativnom polu kontrolisanog 
napona. 

kom 1     

    

5.4. 

 

Voltmetar za ugradnju na vrata ormana za 
napon 110V DC sa skalom 0..150V DC, 
dimenzija 96x96mm 

 

kom 1     

    

5.5. 
 

Taster sa 2NO + 2NC kontakta, 110V DC 
kom 2     

    

5.6. 

 

Preklopka za izbor uključenja sigurnosnog 
osvetljenja 110V DC, 25A sa položajima 1-
automatski, 2-ručno 

kom 1     

    

5.7. 

 

Preklopka za izbor uključenja pokazivača 
položaja 110V AC,25A 

kom 1 

    

    

5.8. 

 

Dvopolni automatski prekidač za 
jednosmerni napon 110V DC, sa 
bimetalnom zaštitom 25A i 
elektromagnetnom Im=5It  , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C 
karakteristike 

kom 2     

    

5.9. 

 

Dvopolni automatski prekidač za 
jednosmerni napon 110V DC, sa 
bimetalnom zaštitom 20A i 
elektromagnetnom Im=5It  , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C 
karakteristike 

kom 2     

    

5.10. 

 

Dvopolni automatski prekidač za 
jednosmerni napon 110V DC, sa 
bimetalnom zaštitom 16A i 
elektromagnetnom Im=5It  , sa pomoćnom 

kom 2     
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sklopkom za signalizaciju položaja, C 
karakteristike 

5.11. 

 

Dvopolni automatski prekidač za 
jednosmerni napon 110V DC, sa 
bimetalnom zaštitom 10A i 
elektromagnetnom Im=5It  , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C 
karakteristike 

kom 4     

    

5.12. 

 

Dvopolni automatski prekidač za 
jednosmerni napon 110V DC, sa 
bimetalnom zaštitom 6A i 
elektromagnetnom Im=5It  , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C 
karakteristike 

kom 8     

    

5.13. 

 

Dvopolni automatski prekidač za 
jednosmerni napon 110V DC, sa 
bimetalnom zaštitom 6A i 
elektromagnetnom Im=5It  , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, B 
karakteristike 

kom 2     

    

5.14. 
 

Sabirnice Cu 20x3mm 
m 4     

    

5.15. 

 

Provodnik za ožičenje ormana P/M 
preseka prema jednopolnoj šemi 

pauš       

    

5.16. 

 

Natpisne pločice, redne stezaljke, POK 
kanali. 

pauš       

    

5.17. 

 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš   

        

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
ORMAN JEDNOSMERNOG NAPONA (=NJ+NJ2): 

        

  
  

 
        

    

6 Razvodni orman rasvete (+RO.RASV)             

6.1. 

 

Isporuka i montaža kompletno opremljenog 
ormana u komandnoj prostoriji  za 
montažu na zid napravljenog od dvostruko 
dekapiranog lima debline 2mm. Ulaz 
kablova u orman je sa donje strane. 

 kom   1     
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Orman je približnih dimenzija 
500x250x500mm (š x d x v) i ima vrata sa 
prednje strane. U orman i na njegovim 
vratima je ugrađena sledeća oprema: 

6.2. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski 
prekidač sa bimetalnom zaštitom 16A i 
elektromagnetnom 5It , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, B 
karakteristike 

kom 2     

    

6.3. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski 
prekidač sa bimetalnom zaštitom 10A i 
elektromagnetnom 5It , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, B 
karakteristike 

kom 5     

    

6.4. 
 

Grebenasta preklopka 0-1, 25A 
kom 1     

    

6.5. 
 

Grebenasta preklopka 0-1-2-3, 10A 
kom 1     

    

6.6. 

 

Odvodnici prenapona, signalizacija 
prisustva faza itd. 

kpl 1     

    

6.7. 
 

Noćno rele Opanak soft ili odgovarajući 
kom 1     

    

6.8. 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

 

pauš   

        

 

7 

 

Razvodni orman rasvete (+RO.UT) 
        

    

7.1. 

 

Isporuka i montaža kompletno opremljenog 
ormana u komandnoj prostoriji  za 
montažu na zid napravljenog od dvostruko 
dekapiranog lima debline 2mm. Ulaz 
kablova u orman je sa donje strane. 
Orman je približnih dimenzija 
500x250x500mm (š x d x v) i ima vrata sa 
prednje strane. U orman i na njegovim 
vratima je ugrađena sledeća oprema: 

 

  

kom 
 
  

1      

    

7.2. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski 
prekidač sa bimetalnom zaštitom 16A i 
elektromagnetnom 5It , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C 

kom 1     
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karakteristike 

7.3. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski 
prekidač sa bimetalnom zaštitom 16A i 
elektromagnetnom 5It , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, B 
karakteristike 

kom 10     

    

7.4. 

 

Tropolni automatski niskonaponski 
prekidač sa bimetalnom zaštitom 10A i 
elektromagnetnom 5It , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, B 
karakteristike 

kom. 2     

    

7.5. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski 
prekidač sa bimetalnom zaštitom 10A i 
elektromagnetnom 5It , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, B 
karakteristike 

kom. 4     

    

7.6. 
 

Grebenasta preklopka 0-1, 25A 
kom 1     

    

7.7. 

 

Odvodnici prenapona, signalizacija 
prisustva faza itd. 

kpl 1     

    

7.8. 

 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš   

        

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
Razvodni ormani: 

        

 

 

 

 

 

 

  

    

8 

 

NISKONAPONSKI NAPOJNI I KOMANDNO-SIGNALNI KABLOVI 

  

  

    

8.1. 

 

Isporuka i montaža niskonaponskih 
napojnih i komandno-signalnih kablova za 
veze: 

 
Napomena: Tipovi i količine kablova i 
provodnika biće definisani u Projektu za 
izvođenje. 
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table sopstvene potrošnje - razvodno 
postrojenje 35kV 

pauš       

    

table sopstvene potrošnje - razvodno 
postrojenje 10kV 

komandno signalni kablovi, za međuveze 
između nesusednih 10kV ćelija RP 10 kV i 
RP 35kV (blokade, isključenja sa 10 kV 
strane ka 35kV strani i obrnuto i sl.) 

tabla sopstvene potrošnje - orman 
upravljanja 

tabla sopstvene potrošnje - kućni 
transformator 

tabla sopstvene potrošnje - ispravljač 

tabla sopstvene potrošnje - tabla AKU 
baterije 

tabla AKU baterije- ispravljač 

tabla sopstvene potrošnje - invertor 

invertor- orman upravljanja 

provodnici (snopovi) između ćelija itd. 

8.2. 
Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš   
        

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
NISKONAPONSKI NAPOJNI I KOMANDNO-SIGNALNI 
KABLOVI:  

 
      

                

UKUPNO E : Sistem za lokalni i daljinski nadzor i 
upravljanje 

      
  

    

 
 

    
  F Uzemljenje i gromobranska instalacija             

 

 

 

 

 

 
  

   

1 

 

Spoljašnje uzemljenje 

    
    

    

1.1. 

 

Iskop zemlje II kategorije za izradu rova za 
polaganje bakarnog užeta i zatrpavanje sa 
parcijalnim nabijanjem na svakih 15cm 
dubine po polaganju zemljovodnog užeta 
(rov dubine 0,8 m, širine 0,4 m za 
polaganje uzemljivača) 

m3 80     

    

1.2. 

 

Iskop zemlje II kategorije za izradu rova za 
polaganje bakarnog užeta i zatrpavanje sa 

m3 70     
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parcijalnim nabijanjem na svakih 15cm 
dubine po polaganju zemljovodnog užeta 
(rov dubine 0,5 m, širine 0,4 m za 
polaganje uzemljivača) 

1.3. 

 

Uzemljivač od bakarnog užeta 50mm2, 
0.418kg/m' postavljen u već iskopan rov 
dubine 0,8m 

kg 260     

    

1.4. 

 

Kompresioni spoj uže-uže (50mm2-
50mm2) izveden pomoću bakarne 
kompresione stezaljke (tip Žiks Hard 
BH00.50.50 ili odgovarajući)  

kom. 150     

    

1.5. 

 

Spoj bakarnog užeta 50mm² na metalnu 
konstrukciju nosača aparata, pomoću 
strujne stezaljke sa jednim zavrtnjem (tip 
Žiks Hard B00.10.10.05 ili odgovarajući) 

kom. 50     

    

1.6. 
 

Čelično pocinkovana traka FeZn 30×4 mm 
m 350     

    

1.7. 

 

Ukrsni komad traka-traka SRPS EN 
50164-1 za čelično pocinkovanu traku 
30×4 mm 

kom. 120     

    

1.8. 

 

Ukrsni komad uže-traka SRPS EN 50164-
1 za uže 50mm2 i traku 30×4 mm 

kom. 30     

    

 

1.9. 

 

Bakarna pletenica 25 mm2 za uzemljenje 
kapije 

m 6     

    

 

1.10. 

 

Kablovske papučice za Cu uže 25 mm2 
kom. 10     

    

1.1. 

 

Kablovska papučica za kabl PP00-50mm² i 
zavtranj M12 

kom. 10     

    

1.12. 

 

Kalaisana kablovska papučica za bakarnu 
pletenicu 35 mm² za priključak odvodnika 
prenapona 

kom. 30     

    

1.13. 

 

Kablovske Papučice kalaisane za bakarno 
uže 50 mm2 za zavrtanj M10 

kom. 10     

    

1.14. 

 

Bitumenska masa za zalivanje ili 
premazivanje svih spojeva uzemljivača 

kg 30     
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u zemlji kao i delova FeZn traka u zemlji. 

1.15. 

 

L pločice preseka 25x4 mm za uzemljenje 
nosača opreme 

kom. 25     

    

1.16. 

 

Kabl PP00 50 mm2 za uzemljenje 
odvodnika prenapona 

m 100     

    

1.17. 

 

Fleksibilna PVC cev (HDPE PE-80) ∅ 32 
mm za zaštitu užeta uzemljvača 

m 15     

    

1.18. 

 

Juvidur cev precnika 32 mm za mehaničku 
zaštitu zemljovoda ili uzemljivača od  
bakarnog užeta 50 mm2, do visine od 2 m 
ili pri polaganju ispod kolovoza. 

m 15     

    

1.19. 

 

Gumeni umetak za izolovanje trafo suda 
od drugih uzemljenih metalnih delova 
transformatora 

kom. 20     

    

1.20. 

 

Priključne čelične pločice (L profil 60x60x6 
ili drugi veći presek)  kao nosačni stezaljki 
koji se vare na čelične nosače opreme 

kom. 15     

    

1.21. 

 

Obujmice za fiksiranje PVC (Ø 32 mm) 
cevi na PP zid 

kom. 10     

    

1.22. 

 

Obujmice i vezice za fiksiranje i vođenje 
užeta (dvostruko uže 2x50 mm2) po PP 
zidu 

kom. 20     

    

1.23. 

 

Vijak, matica, elastična i obična podloška, 
pocinkovana, M8x30, M8x25, M10x40 mm 

kom. 250     

    

1.24. 

 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš   

        

  

 

UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT SPOLJAŠNJE 
UZEMLJENJE 

            

            

   

2 

 

Unutrašnje uzemljenje zgrade postrojenja 
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2.1. 

 

Pocinkovana čelična traka FeZn 25×4mm, 
prema SRPS EN 50164-2, težine 0.785 
kg/m 

m 150     

    

2.2. 
 

Nosači trake za fiksiranje na zidu 
kom. 70     

    

2.3. 

 

Bakarna pletenica 16 mm², za uzemljenje 
pokretnih delova vrata, prozora i poklopaca 
kab.kanala. 

m 50     

    

2.4. 

 

Kablovska papučica za bakarno uže 16 
mm2 

kom 80     

    

2.5. 

 

Ukrsni komad, SRPS EN 50164-1 za 
međusobni spoj dve pocinkovane čelične 
trake FeZn 25x4 mm 

kom 40     

    

2.6. 

 

Juvidur cev prečnika 50 mm za mehaničku 
zaštitu zemljovoda, za povezivanje 
uzemljenja zgrade sa spoljnim 
uzemljivačem 

m 10     

    

2.7. 

 

Sabirnica za glavno izjednačenje 
potencijala 

kom 1   

  

2.8. 

 

Vijak, matica, elastična i obična podloška, 
pocinkovana, M8x30, M8x25 mm. 

kom. 100     

    

2.9. 

 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš   

        

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT UNUTRAŠNJE 
UZEMLJENJE: 

            

  
  

 

    
    

  3 Gromobranska instalacija             

3.1. 

Isporuka i postavljanje gromobranske 
hvataljke sa oblim vrhom, dužine 1000 
mm, SRPS N.B4.902, tip B, na nosaču 
dužine 5000 mm.  Hvataljka se postavljaja 
na protivpožarin zid bočno sa unutrašnje 
strane zidova. 

kom 1     

    

3.2.  m 200         
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FeZn traka preseka 20x3 mm za 
gromobransku instalaciju prihvatnog 
sistema i spusnih provodnika 

3.3. 

 

Ukrsni komad, SRPS EN 50164-1 ili 
odgovarajuci za međusobni spoj dve 
pocinkovane čelične trake FeZn 20x3 mm 

kom. 25     

    

3.4. 

 

Stezaljka za premošćenje horizontalnog 
oluka i spoj na vertikalni spusni provodnik 
JUS NB.4.908 

kom. 10     

    

3.5. 
POTPORE ZA KROVNI VOD ZA SLEME 
(SRPS NB.4.920 A ili odgovarajuci) 

kom. 20     
    

3.6. 
Potporni nosači za fiksiranje FeZn trake na 
krov objekta (SRPS NB.4.922 C ili 
odgovarajuci) 

kom. 70     
    

3.7. 
STEZALJKA ZA OLUK ∅ 100mm (SRPS 
N. B4. 908 ili odgovarajuci) 

kom. 6     
    

3.8. OBUJMICA ZA OLUK (SRPS N. B4. 914) kom. 12         

3.9. 
Kutija za merni spoj, (A SRPS N.B4.912), 
sa rastavnim ukrsnim komadom od 
oplemenjenog čelika 

kom. 6     
    

3.10. 
Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš   
        

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT GROMOBRANSKA 
INSTALACIJA 

            

            

  UKUPNO F : Uzemljenje i gromobranska intstalacija         

 

 

     

  
G 

UNUTRAŠNJE INSTALACIJE, OSVETLJENJE I 
SPOLJNO OSVETLJENJE 

    
    

 

 

     

  1 Unutrašnje osvetljenje, grejanje i utičnice             

  
 

Isporuka и montaža sledeće opreme: 

    
    

    

1.1. 

 

Svetiljke opšteg osvetljenja u RP 35 kV i 
RP 10 kV za montažu na plafonu ili zidu. 
Fluoroscentne svetiljke (2×58, 2×36, 2×18 
W), stepen zaštite IP 65. 

Kačenje svetiljke pomoću odgovarajućeg 

kom. 25     
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pribora čija će se vrsta i količina odrediti na 
licu mesta. 
Fluorescentne svetiljke su sa telom od 
nelomljivog polikarbonata i poklopcem od 
nelomljivog samogasivog polikarbonata. 
Reflektor je od čelika sa visoko 
reflektujućim aluminijumom. Svetiljke su u 
kompenzovanom spoju sa starterom. 

1.2. 
 

Svetiljka sa fluo izvorom. 
kom. 1     

    

1.3. 

 

Svetiljke sa inkadescentnim izvorom 60W, 
110V,d.c, stepena zaštite IP-65 za 
realizaciju sigurnosnog osvetljenja 

kom. 8     

    

1.4. 

 

Fluoriscentne svetiljke snage 11 W za 
realizaciju protivpaničnog osvetljenja 

kom. 8     

    

1.5. 
 

Kabl PP00 3x1,5mm² 
m 500     

    

1.6. 

 

Kalorifer grejne snage 4500W za 
pogonsku prostoriju 35kV i 10kV 
postrojenja sa pratećom opremom za 
montažu na zid 

kom. 2     

    

1.7. 
 

TA peć 3kW 
kom 1   

  

1.8. 

 

Invertorska klima, grejne snage 3000W za 
komandnu prostoriju sa pratećom 
opremom za montažu na zid. 

kom. 1     

    

 

1.9. 

 

Kabl PP00-Y 5×2,5mm² 
m 300     

    

 

1.10. 

 

Kabl PP00-Y 3×2,5mm2 
m 400     

    

 

1.11. 

 

Kabl PP00-Y 5×4mm² 
m 16     

    

 

1.12. 

 

Kabl PP00-Y 5×1,5mm² 
m 15     

    

 

1.13. 

 

Kabl PP00 2×1,5mm² 
m 20     

    

1.14. 

 

Monofazna "šuko" utičnica, za 16 A, 242 V, 
50 Hz, za montažu na zid 

kom. 10     
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1.15. 

 

Trofazna "šuko" utičnica, za 16 A, 
3x420/242 V, 50 Hz, za montažu na zid 

kom. 6     

    

1.16. 

 

Jednopolna naizmenična sklopka, 
plastična, bela, za 10 A, 242 V, 50 Hz, za 
montažu na zid. 

kom. 10     

    

1.17. 

 

Jednopolna sklopka, plastična bela, za 10 
A, 242 V, 50 Hz, za spoljašnju montažu na 
zid. 

kom. 2     

    

1.18. 
Priklјučnicа zа pоtrеbе priklјučеnjа urеđаја 
zа filtrirаnjе ulја, mаksimаlnе snаgе 17 kW 

kom 1   
  

1.19. 
Priklјučnica nа prоtivpоžаrnоm zidu zа 
prеnоsni rеflеktоr snаgе 250W 

kom 1   
  

1.20. 
 

Razvodna kutija 
kom. 15     

    

1.21. 

 

Instalacione nazidne cevi od tvrdog 
samogasivog PVC i prateći pribor  

pauš       

    

1.22. 

 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš   

        

  

 

Ukupno RAD, MATERIJAL I TRANSPORT unutrašnje 
osvetljenje, grejanje i utičnice 

        

                

 

2 

 

Spoljno osvetljenje 
        

    

2.1. 

 

Trasiranje i iskop rova dubine 0,8 m, širine 
0,4 m u zemljištu III kategorije u 
slobodnom terenu. Formiranje posteljice 
kabla od sloja šljunka Moravca, granulacije 
do 4 mm, debljine 10 cm sa postavljanjem 
PVC trake za upozorenje na 40 cm iznad 
kabla. Zatrpavanje i ručno nabijanje zemlje 
u slojevima debljine 15 cm. Ukupno za rad, 
materijal i transport. 

m 250     

    

  
 

Isporuka i montaža sledeće opreme:    
  

  
 

2.2. 

 

Metalni stub za spoljno osvetljenje, visine 5 
m, komplet sa: 

kom. 8     
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- poklopcem na otvoru stuba, 
- anker pločom, 
- nosačem priključne ploče, 
- sa navojem za uzemljenje, zavarenim sa 
unutrašnje strane stuba. 

2.3. 

 

Svetiljka na kandelaberskim stubovima 
snage 150W, IP66, komplet sa: 
- opremom za direktno postavljanje na 
stub, 
- sijalicom 150 W, 
- prigušnicom, 
- starterom, 
- kondenzatorom, 
- izradom strujne veze od osigurača do 
svetiljke kablom PP00-Y 3x2,5mm².  

 

kom. 8     

    

2.4. 

Reflektor snage 150W, IP 65, za montažu 
na fasadu zgrade iznad ulaza u komandno 
pogonsku zgradu i za osvetljenje 
priključaka transformatora, za NaVp 150 W 
i sa potrebnom opremom. 

 

kom. 3     

    

 

2.5. 

 

Kabl PP41 3x4mm² 1 kV 
m 250     

    

 

2.6. 

 

Kabl PP00-Y 3x2,5mm² 1 kV 
m 35     

    

2.7. 

 

Priključna ploča u rasvetnom stubu za 
priključak nule i faze, RPO- V komplet sa 
FRA osiguračima (i rezervnim osiguračem) 
za zaštitu svetiljke na stubu 5 A. 

kom. 8     

    

2.8. 

 

Pоlаgаnjе u zеmlјu u iskоpаn rоv ЕЕ kаblа 
zа еlеktrоmоtоr teretne kаpiје 
tip: PP44 -Y 4x2,5mm² - 0,6/1 kV 

m 75     

    

2.9. 

 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i 
ugradnja. 

pauš   

        

  

 

Ukupno RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
spoljno osvetljenje 

            

   
   

  

               UKUPNO G: UNUTRAŠNJE INSTALACIJE,  

             OSVETLJENJE  I SPOLJNO OSVETLJENJE 
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H Svođenje vodova 35 i 10 kV             

 
 

    
  

1.1. 

 

Građevinski i elektro radovi sa materijalom 
za prevezivanje 2 postojeća 35 kV voda iz 
stare u novu TS Momin kamen 

pauš
. 

      

    

1.2. 

 

Građevinski i elektro radovi sa materijalom 
za prevezivanje 9 postojećih 10 kV vodova 
iz stare u novu TS Momin kamen 

pauš
. 

      

    

 

UKUPNO H: Svođenje vodova 35 i 10 kV 

      
  

    

 

 

     

  
I 

Oprema i alat za opsluživanje postrojenja i lična zaštitna 
sredstva 

    
    

 
 

    
   

1 

 

Oprema i alat za opsluživanje postrojenja 

    
    

    

1.1. 

 

Indikator napona opsega 10 i 35 kV, sa 
teleskopskom izolacionom motkom, sa 
indikatorom provere ispravnosti bez 
priključenja na opremu pod naponom. 

kpl 1     

    

1.2. 

 

Prenosni uređaj za uzemljenje i kratko 
spajanje sastavljen od: 
- teleskopske izolacione motke 
- tropolnog užeta za uzemljenje i kratko 
spaj anje peseka SU 50 mm² 
- stezaljke za fazne provodnike i 
uzemljivač. 

 

kpl 1     

    

1.3. 

 

Uklopna izolaciona motka, nesastavljiva, 
sa čvrsto ugrađenom radnom glavom 

kpl 1     

    

1.4. 

 

Zaštitna izolaciona ploča za ćelije 10 kV, 
prema SRPS N.B4.050 ili odgovarajuci 

kpl 1     

    

1.5. 

 

T-priključci za ugradnju u sabirnice za 
priključak prenosnog uzemljivača 

kpl 6     

    

1.6. 
 

Drvene merdevine - duple. 
kpl 1     
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1.7. 
 

Orman za smeštaj zaštitne opreme 
kpl 1     

    

1.8. 

 

Elektro-monterski alat sa izolacionim 
ručicama-držačima 

kpl 1     

    

 

2 

 

Sredstva lične zaštite na radu  
        

    

2.1. 

 

Gumene elektroizolacione čizme, prema 
SRPS Z.B1.303. ili odgovarajuci 

kpl 1     

    

2.2. 

 

Zaštitne gumene rukavice, električarske, 
prema SRPS Z.B1.020 ili odgovarajuci 

kpl 1     

    

2.3. 

 

Zaštitni izolacioni šlem, prema SRPS EN 
397. ili odgovarajuci 

kpl 1     

    

2.4. 

 

Štitnik za oči i lice, prema SRPS EN 166. ili 
odgovarajuci 

kpl 1     

    

2.5. 
 

Zaštitna gumena kecelja. 
kpl 1     

    

2.6. 

 

Ormarić prve pomoći sa kompletnom 
opremom 

kpl 1     

    

  UKUPNO I: OPREMA I ALAT ZA OPSLUŽIVANJE 
POSTROJENJA I LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA 

  
  

    

 

 

 

 

      J Oprema za zaštitu od požara             

                

1.1. 

 

Prevozni vatrogasni aparat S 50 kg za 
gašenje požara u el. postrojenjima, prema 
standardu SRPS Z.C2.035 ili odgovarajući. 

kpl 1     

    

1.2. 

 

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

kpl 1 

        

1.3. 
 

Ručni vatrogasni aparat C02 5 kg za 
kpl 2     
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gašenje požara, prema SRPS Z.C2.040 ili 
odgovarajući. 

1.4. 

 

Sanduk sa peskom 1 m³, nosač za lopate i 
kramp, dve lopate i kramp. 

kpl 1     

    

1.5. 

 

Tablice sa uputstvom za održavanje 
aparata i postupak za slučaj nastanka 
požara 

kpl 2 

        

1.6. 

 

Protivpožarni aparat za gašenje početnih 
požara punjen gasom CO2, sadržine 10kg 
(SRPS Z.C2.040 ili odgovarajući), tip CO2 

kpl 1 

        

1.7. 

 

Protivpožarni aparat za gašenje početnih 
požara suvim prahom, sadržine 9kg 
(SRPS Z.C2.035 ili odgovarajući), tip S 

kpl 1 

        

1.8. 

 

Sredstva za požarno zaptivanje, (zaštita 
kablova od požara u konstruktivnim 
prodorima požarnootpornih zidova), na 
prolascima trase iz jedne u drugu ili više 
prostorija. 

pauš 

          

1.9. 

 

Transport, montaža i ispitivanje opreme za 
protivpožarnu zaštitu. 

pauš       

    

1.10. 

 

Nabavka opreme prema projektu 
zaštite/dojave i signalizacije požara 
(odobrenom od MUP-a) 

pauš   

        

1.11. 

 

Izvođenje radova prema projektu 
zaštite/dojave i signalizacije požara 
(odobrenom od MUP-a) 

pauš   

        

 

       UKUPNO J: RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT OPREMA ZA ZAŠTITU OD 
POŽARA  

      

  

    

 

 

     

   

K 

 

VIDEO NADZOR 
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Isporuka i montaža: 

1.1. 

 

Kamera sa istim ili boljim performansama: 
CCTV IP kamera za spoljnu i unutrašnju 
montažu,ugao vidljivosti  45°, color/B/W, 
rezolucija 2x5MP senzor, -30°C/+60°C, 30 
fps,Osetljivost  0,0025 lux t 1/1s B/W,PoЕ, 
Interni DVR 4 GB (до 64 GB), uključen 
softver za alarme i snimanje,snimanje na 
NAS, Ethernet, USB, МxBUS, ugrađeni 
zvučnik/mikrofon, VоIP, Digital 
Pan/Tilt/Zoom, Portovi: Еthernet,opciono 
USB ,PIR Senzor. 

kom 8 

  

  

    

1.2. 

PoE L3 ind switch, rack version Mrežni 
portovi ––24 10/100Mbps auto sensing 
Fast Ethernet––2 10/100/1000Mbps auto 
sensing Gigabit Ethernet switching ports 
(SFP)––2 Dual Personality  Mrežni 
protokol i kompatibilnosti ––IЕЕЕ 802.3 
1BASЕ-Т––IЕЕЕ 802.3u 100BASЕ-ТX––
IЕЕЕ 802.3аb 1000BASЕ-Т––IЕЕЕ 802.3z 
1000BASЕ-X––IЕЕЕ 802.3h full-duplex 
flow control––IЕЕЕ 802.3at (Power over 
Ethernet) and SFP modul odgovarajuć 
Cisco SFP-GE-L-20 

kom 1 

  

  

    

1.3. 

 

Element za montažu kamera na cevasti 
stub  

kom 6 

  

  

    

1.4. 
 

Element za montažu kamera na zid  
kom 2 

  
  

    

1.5. 

 

Server sa istim ili boljim performansama: 
x3650, Xеоn Quad Corе Е5335 80W 
2.0GHz/1333МHz/2x4МB L2, 2x1GB ChK 
3.5in HS SАS, SР 8k-l, CD-RW/DVD 
Combo, 835W p/s, Rack 
Removed Item SBB-25R8080 - ServeRAID 
8k-l SАS Controler 2GB (2x1GB) PC2-
5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM 
Memory Kit 
Storage: 
4x146GB 15К 3.5in HS SAS HDD 
ServeRAID-8к Аdapter 
QLogic 4GB FC Single-Port PCIe HBA for 
System 
System Storage DC3400 Single Controler 
6x1ТB Dual Port HS SATA HDD 
(minimalni kapacitet) 
4-Gbps Optical Transceiver - SFP  
Line cord - 2.8m, 220-240V, C13 tо CЕЕ7-
VII (European) 
2x5m Fiber Optic Cable LC-LC 

kpl 

 

1 
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Software za menadžment - video 
streaming  
JPEG/МxPEG,detektor video pokreta 
kontrola vremena i događaja, Wеb 
funkcionalnost (FTP, е-mail). Multiview 
pregled kamera, snimanje i playback, 
generator logo-a, Тerabyte ring buffer 
(Win, Lin, Mac) kroz IP mrežu, kontinualno 
snimawe video/audio 0.2 do 30 fps, 
kontrola framе/ratе u zavisnosti od 
događaja, predefinisanje zona pokrivanja, 
pozivi  u slučaju alarma (SIP), dojava u 
slučaju alarma preko IP mreže. 

 
Napomena: ili odgovarajuća NVR 
platforma (lokalno skladište sa softverom 
za arhiviranje i video menadžment)  sa 
istim ili boljim performansama. 

1.6. 4G ruter kom 1         

1.7. 

 

Radna stanica za video nadzor sledećih ili 
boljih performansi: 
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 

 

 

  

1.8. 

 

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

kom 1 

 

 

  

1.9. 

 

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 

m 400 
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da je napunjen nepropusnom masom za 
blokadu vode.  

 

1.10. 

 

PP41 4x2,5 mm² 
m 400 

 
 

  

 

1.11. 

 

SFTP 4x2x0.5mm², cat.6 
m 200 

 
 

  

1.12. 

 

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

pauš  

 

 

  

1.13. 

 

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

pauš  

 

 

  

1.14. 

 

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 montažu kamera na zgradi, servisne 
utičnice za ormane kod kamera za 
montažu na DIN šinu, halogen free 
kanalice  i dr. 

 

pauš  

 

 

  

             

           UKUPNO K: RAD, MATERIJAL I 
TRANSPORT  

           VIDEO NADZOR 

      

  

    

 

 

 

 

    

   

L 

 

TK KANALIZACIJA I PASIVNA RAČUNARSKA MREŽA 
    

    

                

 
 

Isporuka i montaža: 
  

 
 

  

1.1. 

 

Iskop i zatrpavanje rova dimenzija  
0.4x0.8m (u zemljištu III kategorije) sa 
postavljanjem posteljice od peska i 
nabijanjem u slojevima 

m 130 

  

  

    

 

1.2. 

 

Cev PE Ø 40mm 
m 140 
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1.3. 

 

Upozoravajuća traka 
m 106 

  
  

    

 

1.4. 

 

Pesak za zaštitu kabla i PE cevi 
m³ 10 

  
  

    

 

1.5. 

 

Šljunak za tamponiranje  
m³ 3 

  
  

    

 

1.6. 

 

Montažno okno  DО2 800x1500x1000mm 
sa trodelnim lakim poklopcem i ramom 

kom 2 

  

  

    

1.7. 
 

Rebrasta PVC negoriva cev Ø 30mm 
m 60 

  
  

    

1.8. 

 

Fiber optički kabl TOSM03 (1x8) 
XIIX0.4X3.5CMANG652D   

m 50 

  

  

    

1.9. 

 

Fiber optički kabl TOSM03 (4x6) 
XIIX0.4X3.5CMANG652D   

m 40 

  

  

    

1.10. 

 

Fiber optički patch panel 19"/1U sa 8 
slotova za Duplex SC adaptere mono-
mode - dubina 295mm, kaseta za 
splajsovanje, prstenovi za šemiranje kabla, 
slide mehanizam za izvlačenje panela, 
uvodnik kabla  

kom 2 

  

  

    

1.11. 

 

Duplex SC/SC mono-mode adapter za 
fiber patch panel ili kutiju (2 vlakna) 

kom 8 

  

  

    

1.12. 

 

Fiber duplex patch kabl SC - SC duž. 5M, 
mono-mode  

kom 18 

  

  

    

1.13. 

 

Fiber optička kutija sa 4 slota za duplex SC 
adaptere mono-mode (do 8 fiber vlakana) - 
nazidna METALNA završna optička kutija 
(ZOK) komplet sa pig tejlovima  

kom 4 

  

  

    

1.14. 

 

SFTP kabl cat. 6 otporan na spoljašnje 
uslove, negorivi, halogen free, 

m 280 

  

  

    

1.15. 

 

Kanal sa poklopcem 20x12,5mm, negorivi, 
halogen free,  

m 30 

  

  

    

1.16. 
 

Konektor RЈ-45 cat 6. za SFTP kablove 
kom 20 
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1.17. 

 

Patch panel 19"/1U sa 24 RЈ-45 cat. 6 Full 
Shielded sa uzemljenjem - fiksno ugrađeni 
portovi, poseduje držač kabla   sa zadnje 
strane i kabl sa buksnom za uzemljenje 

kom 1 

  

  

    

1.18. 

 

Patch panel 19"/1U sa 8 RЈ-45 cat. 6 Full 
Shielded sa uzemljenjem - fiksno ugrađeni 
portovi, poseduje držač kabla sa zadnje 
strane i kabl sa buksnom za uzemljenje. 

kom 1 

  

  

    

1.19. 

 

Rack orman 42U/19" stojeći - 4 ventilatora 
i termostat, fleksibilna konstrukcija, 
staklena vrata sa bravom, mobilne prednje 
i zadnje šine 19" sa obeleženim brojevima 
unit-а, statička nosivost do  800kg, 
dimenzije 800x1000x2000mm (ŠxDxV) 

kom 1 

  

  

    

1.20. 

 

220V razvodni panel sa  5 utičnih mesta sa 
prenaponskom zaštitom i prekidačem, 19" 

kom 1 

  

  

    

1,21 
 

Utučnica RЈ-45 (SFTP) nazidna 
kom 7 

  
  

    

1.22. 

 

Ostali nespecificiran materijal (instalaterski 
i montažni) 

pauš   

  

  

    

           UKUPNO L:  RAD, MATERIJAL I TRANSPORT TK 
KANALIZACIJA I PASIVNA RAČUNARSKA MREŽA 

  
  

    

                

M 

 

PROTIV PROVALNI SISTEM I KONTROLA PRISTUPA 

   

    

    

                

  
 

Isporuka i montaža: 
        

    

1.1. 

 

Protiv provalna centrala sa 4 zone, 
baterijom i ispravljačem 

kom 1     

    

1.2. 

 

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 

kom 1   
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1.3. 

 

Alarmna sirena 120dB sa sopstvenom 
baterijom 

kom 1 

  

  

    

1.4. 

 

Magnetni kontakt sa stalnim magnetom za 
vrata  

kom 8     

    

1.5. Optički detektor pokreta  kom 8         

1.6. 
 

Lokalni šifrator protivprovale 
kom 1     

    

1.7. 

 

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) 

 

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 

kpl 1   
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podataka i konfiguracije, eksportovanje 
baze podataka u XLS ili CSV formatu. 

1.8. 

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 boje, za montažu na zid 

kom 2   

  

1.9. 

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

kom 1   

  

2.0. Elektromagnetni prihvatnik, 12VDC kom 2     

2.1. 
Trostepena mehanička brava, komplet 
kugla-kvaka 

kom 2   
  

2.2. Magnetni kontakt, plastični i metalni pauš      

2.3. Kabl PPL 2x0,75mm² m 75     

2.4. Kabl J-H(St)H 2x2x0.8m m 100         

2.5. Kabl LiHCH 6x0.22 mm² m 300     

2.6. 
Kabl tipa SFTP 4x2x0.5mm², cat.6  za 
vezu između kontrolera pristupa i čitača i 
kontrolera i switch-a 

m 550 
 

 
  

2.7. 
Zaštitna cev Ø40mm za zaštitu  kablova 
koji se postavljaju u postrojenju u 
kabl.kanalizaciji i u rovu u zemlji 

pauš  
 

 
  

2.8. 
Ostali nespecificiran materijal (instalaterski 
i montažni) 

pauš   
  

  
    

UKUPNO M: RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
PROTIV PROVALNI SISTEM I KONTROLA 
PRISTUPA 

      
  

    

 
 

    
  N NAPAJANJE             

                

  
 

Isporuka i montaža: 
        

    

1.1. 
 

DC/DC 110V/48V konvertor 400W 
kom 2     

    

1.2. 
 

Transfer switch 48 VDC 
kom 1 

  
  

    

1.3.  kom 2         
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Invertor 110VDC/ 220VAC 1000VA 

1.4. 
 

Transfer switch 220VAC 
kom 1 

  
  

    

1.5. 
 

ISPRAVLJAČ 220VAC/24/12VDC 200W 
kom 1     

    

1.6. 
 

Kabl PP00-Y 5x4mm² 
m 28 

  
  

    

1.7. 

 

Ostali nespecificiran materijal (instalaterski 
i montažni) 

pauš       

    

UKUPNO N: RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
NAPAJANJE  

      
  

    

 
 

    
  O OSTALO             

                

1.1. 

 

Troškovi ispitivanja i provere veza, provere 
funkcionalnosti zaštite, lokalnog i 
daljinskog upravljanja, signalizacije i 
merenja i upisivanje eventualnih korekcija 
u postojećoj dokumentaciji  

pauš       

    

1.2. 

 

Troškovi Izvođača za pripremno-završne 
radove, naponsko ispitivanje ugrađenog 
postrojenja 35 i 10 kV 

pauš   

        

1.3. 

 

Troškovi ispitivanja еnеrgеtskih 
trаnsfоrmаtоrа 

pauš       

    

1.4. 

 

Merenje na urađenoj kompletnoj 
niskonaponskoj instalaciji i izrada izveštaja 
o merenim vrednostima. 

pauš       

    

1.5. 

 

Merenje na urađenoj kompletnoj 
gromobranskoj instalaciji i izrada izveštaja 
o merenim vrednostima:   

      

    

ispitivanje neprekidnosti prihvatnog 
sistema, sistema spusnih provodnika i 
sistema uzemljenja 

pauš       

    

ispitivanje izjednačavanja potencijala 

vizuelni pregled 

1.6. 
 

Merenje na urađenom kompletnom   
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sistemu uzemljenja i izrada izveštaja o 
merenim vrednostima: 

impedanse sistema kompletnog uzemljenja 

pauš       

    

napona koraka i napona dodira 

kontrola povezanosti uzemljenja 

vizuelni pregled 

1.7. 

 

Ispitivanje protivpanične rasvete i izrada 
izveštaja. 

pauš       

    

1.8. 
 

Ispitivanje nužne rasvete i izrada izveštaja. 
pauš       

    

1.9. 

 

Kompletna izrada i postavljanje oznaka 
svih ćelija u RP 35 kV i RP 10 kV, kao i 
svih uređaja, tabli, ormana za sopstvenu 
potrošnju, komandu, zaštitu, signalizaciju i 
merenje. Na niskonaponskim ormanima 
predvideti "slepe šeme" rasklopne opreme 
u ormanu. Kvalitet, veličina, način 
ispisivanja i postavljanja u svemu prema 
zahtevu investitora. 

pauš       

    

1.10. 

 

Konfigurisanje, ispitivanje i puštanje u rad 
instalacije video nadzora, računarske 
mreže i protivprovalnog sistema i izrada 
izveštaja o funkcionalnom ispitivanju. 

pauš       

    

1.11. 

 

Izrada jednopolnih šema TS sa 
uramljivanjem 

kom 2     

    

UKUPNO O: OSTALO             

                

  
UKUPNO ZA 3: ELEKTROMONTAŽNI 
RADOVI 

            

 

 

ПРИЛОГ А1.1. Систем релејне заштите - Опрема и уређаји за сопствену потрошњу 

 А1.1.1. Интегрисани микропроцесорски заштитно-управљачки уређаји 

А1.1.1.1. Функционални захтеви за МПЗУ 

Сви МПЗУ који се нуде, морају бити у складу са релевантним деловима задњих 
(актуелних) издања SRPS EN 60255, односно IEC 60255 стандарда или одговарајућег. 
Уколико поменуте публикације својим садржајем не покривају елементе релевантне за 
формирање понуде, неопходно је да по тим питањима добављач затражи писане 
инструкције од наручиоца посла. 

Сви нуђени заштитно-управљачки уређаји, који су саставни  део понуде морају бити 
произведени од стране истог произвођача. 
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Сви МПЗУ који су предмет набавке треба да буду предвиђени за напајање са 
помоћним напоном 110 V DC.  

Нестанак напајања у систему не сме да проузрокује губитак података за конфигурацију 
система и архивских података. Ови подаци морају бити смештени у EEPROM, FLASH 
или преко non volatile RAM меморије. Сам МПЗУ мора да има selftest функцију, као и 
непрестану контролу комуникационих путева. 

Сви МПЗУ морају да имају могућност аквизиције и памћења најмање три задња квара 
– догађаја са снимљеним осцилографским приказом, у трајању од 2 sec (снимци 
урађени са свим аналогним улазима и дигиталним сигналима), са резолуцијом од 
најмање 16 тачака у једној периоди. 

МПЗУ треба да поседује навигацијске тастере, који су организовани тако да се без 
коришћење преносног рачунара могу вршити једноставнија листања догађаја, промене 
подешења и конфигурације МПЗУ-а. 

МПЗУ мора да поседује слободно-конфигурабилне функцијске тастере којима 
фабрички није предефинисана нека од функција. Број слободно-конфигурабилних 
функцијских тастера не сме бити мањи од спецификације дате у Табелaма.  

МПЗУ мора да има на предњој плочи галвански изоловани интерфејс како би се 
LAPTOP рачунаром могло приступити конфигурацији и преносу информација.  

МПЗУ мора да поседује велики дисплеј са позадинским осветљењем који омогућава: 

приказ једнополне шеме одређеног поља и динамички ажурира  приказ статуса 
раставне и расклопне опреме (најмање 8 елемената), при чему се њихово стање прати 
преко бинарних улаза уз коришћење принципа двобитне сигнализације контролисаног 
елемента, 

приказ мерених величина, листе догађаја, као и промену подешења МПЗУ-а до којих 
се долази коришћењем навигацијских тастера. 

МПЗУ мора бити опремљен LED диодама за индикацију исправности уређаја, као и за 
индикацију деловања заштита и аларма. Број LED диода на МПЗУ не сме бити мањи 
од спецификације дате у Табелама. 

Број аналогних улаза, бинарних улаза и бинарних излаза МПЗУ-а не сме бити мањи од 
спецификације дате у Табелама. 

Могуће је понудити модуларан МПЗУ, при чему сви модули морају бити произведени 
под истом робном марком, и морају бити задовољене све техничке карактеристике 
наведене у конкурсној документацији, а нарочито у погледу напајања, аналогних 
улаза, HMI-а, бинарних улаза и излаза. 

Потребно је да понуђач предвиди испоруку свих потребних софтверских алата за 
конфигурисање и параметризацију функција заштите, аларма и индикација, као и 
параметризацију функција логичко-управљачких функција (GOOSE механизми, 
конфигурисање *.scd, *.icd, *.cid фајлова и сл.) за све нуђене МПЗУ. 

А1.1.1.2. Напајање уређаја 

Нуђени уређаји морају бити предвиђени да могу да се напајају системом помоћног 
напона са следећим карактеристикама: 
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Табела 1. Захтеви за услове напајања уређаја 

Једносмерни напон номиналне вредности (DC) V 110 

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

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

Имуност на електромагнетне сметње 

Према 

IEC 60255-26 или 
одговарајућем стандарду 

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

msec ≥  40 

 

А1.1.1.3. Карактеристике бинарних улаза МПЗУ 

Нуђени уређаји морају бити опремљени бинарним улазима који минимално 
задовољавају следеће карактеристике: 

 

Табела 2. Карактеристике бинарних улаза 

Једносмерни напон номиналне вредности (DC) V 110 

Минимални радни напон (threshold DC напон) V ≤ 88 

Изолациони ниво према IEC 60255-5 или одговарајућем 
стандарду 

Класа III 

Механичка напрезања на: 

- вибрације према IEC 60255-21-1 или одговарајућем 
стандарду 

- удар према IEC 60255-21-2 или одговарајућем 
стандарду 

- потресе према IEC 60255-21-3 или одговарајућем 
стандарду 

 

Класa I 

Класa I 

Класa I 

Електромагнетна компатибилност  

Према 

IEC 60255-26 или 
одговарајућем стандарду 

А1.1.1.4. Карактеристике бинарних излаза МПЗУ 

Нуђени уређаји морају бити опремљени бинарним излазима за командна и сигнална 
кола, који минимално задовољавају следеће карактеристике: 

 

Табела 3. Карактеристике бинарних излаза за командна кола 

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

Трајна (номинална) струја контакта, при затварању 
контакта 

А ≥ 5 

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

А ≥ 30 

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

W ≥ 30 
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Сопствено време реаговања msec ≤ 5 

Изолациони ниво према IEC 60255-5 или одговарајућем 
стандарду 

Класа III 

Механичка напрезања на: 

- вибрације према IEC 60255-21-1 или одговарајућем 
стандарду 

- удар према IEC 60255-21-2 или одговарајућем 
стандарду 

- потресе према IEC 60255-21-3 или одговарајућем 
стандарду 

 

Класa I 

Класa I 

Класa I 

Електромагнетна компатибилност  
Према IEC 60255-26 или 
одговарајућем стандарду 

 

Табела 4. Карактеристике осталих бинарних излаза 

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

Трајна (номинална) струја контакта, при затварању 
контакта 

А ≥ 5 

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

А ≥ 15 

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

W ≥ 10 

Изолациони ниво према IEC 60255-5 или одговарајућем 
стандарду 

Класа III 

Механичка напрезања на: 

- вибрације према IEC 60255-21-1 или одговарајућем 
стандарду 

- удар према IEC 60255-21-2 или одговарајућем 
стандарду 

- потресе према IEC 60255-21-3 или одговарајућем 
стандарду 

 

Класa I 

Класa I 

Класa I 

Електромагнетна компатибилност  

Према 

IEC 60255-26 или 
одговарајућем стандарду 

 

НАПОМЕНА: 

Не постоји обавеза постојања оба типа релејних излаза. Могуће је да нуђени уређај 
поседује само један тип релејних излаза. У овом случају потребно је да ти релејни 
излази имају карактеристике које су дефинисане Табелом 3. 

А1.1.1.5. Карактеристике аналогних улаза МПЗУ 

Табела 5. Карактеристике напонских улаза 

Номинална вредност напона (AC) V 100 

Номинална фреквенција  Hz 50 
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Трајно подносиви пренапон према маси (фаза - земља) V ≥ 230 

Имуност на електромагнетне сметње 

Према 

IEC 60255-26 или 
одговарајућем стандарду 

 

Табела 6. Карактеристике струјних улаза са номиналном струјом од 1 А 

Номинална вредност струје (AC) А 1 

Трајно подносива вредност струје – трајно подносива 
струја 

А ≥ 4 

Краткотрајно подносива струја за време од 10 sec А ≥ 25 

Краткотрајно подносива струја за време од 1 sec А ≥ 100 

Номинална фреквенција  Hz 50 

Имуност на електромагнетне сметње 

Према 

IEC 60255-26 или 
одговарајућем стандарду 

 

Табела 7. Карактеристике струјних улаза са номиналном струјом од 5 А 

Номинална вредност струје (AC) А 5 

Трајно подносива вредност струје – трајно подносива 
струја 

А ≥ 20 

Краткотрајно подносива струја за време од 10 sec А ≥ 100 

Краткотрајно подносива струја за време од 1 sec А ≥ 300 

Номинална фреквенција  Hz 50 

Имуност на електромагнетне сметње 

Према 

IEC 60255-26 или 
одговарајућем стандарду 

 

Табела 8. Карактеристике mA улаза 

Mерни опсег mA  DC 
0 – 20 или 

4 - 20 

Имуност на електромагнетне сметње 

Према 

IEC 60255-26 или 
одговарајућем стандарду 

 

А1.1.1.6. Карактеристике микропроцесорских заштитно-управљачких уређаја 

Табела 9. Микропроцесорски заштитно - управљачки уређај ТП 35 kV 

ДЕО ОПИС 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 199-16 

 

Страна 125 од 390 

 Струјни улази са In = 5 A (према Табели 7) ком. ≥ 7 

 Напонски улази са Un = 100 V (према Табели 5) ком. ≥ 3 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

 Бинарни улази (према Табели 2) ком. ≥ 20 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

 
Релејни излази за командна кола (према Табели 
3) 

ком. ≥ 4 

 Остали релејни излази (према Табели 4) ком. ≥ 4 

 
IRF статусна индикација интерне грешке („live 
contact“)  (према Табели 4) 

ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

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

ком. 1 

 

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

 

ком. ≥ 2 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

Стабилисана трофазна диференцијална заштита за двонамотајни 
трансформатор -  IEC ΔI> 

Стабилизација деловања ΔI> на 2. хармоник подесива у односу на основни 
хармоник у опсегу 

Стабилизација деловања ΔI> на 5. хармоник подесива у односу на основни 
хармоник у опсегу 

Могућност софтверског прилагођења струје према групи спреге штићеног 
трансформатора у опсегу (0 - 11) x 30о 

 

 

Вишестепена трофазна  прекострујна заштита -  IEC I>, I>> 

Минимално 2 степена подешења (I> и I>>), 

Могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања 

 

Земљоспојна заштита - IEC IE> 

Могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања  

 

Казанска заштита - IEC IК> 

Могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања  
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Заштита од несиметричног оптерећења (negative sequence current detection) - IEC 
I2> 

Могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања  

 

Inrush restraint (блокада струјне заштите на други хармоник – детекције струје 
магнећења) 

Могућност избора функције заштите која се блокира (I>, I>>, IE>, IE>>) 

 Заштита од отказа прекидача - IEC CBFP 

 
Регистратор поремећаја у мрежи (transient disturbance recorder) – 
осцилопертупограф 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

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

 Операторски панел -  HMI 

 Слободно конфигурабилни функцијски тастер  ком. ≥ 2 

 

Групе подешења за све функције релејне заштите 

Минимално 2 групе подешења (летње и зимско) 

Могућност промене групе подешења преко: 
- локалног HMI-а, 
- бинарног улаза, 
- комуникационог интерфејса. 

 
Функција аутоматске синхронизације времена  

Преко системског интерфејса, тј. NTP протоколa 

 

Сигнализација преко LED 

Минимално 12 LED, 

Могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 

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

 

Функције интерних и екстерних блокада – interlocking-а 

Остваривање функција логичких блокада у циљу превентивног спречавања 
грешке у манипулацијама, 

Блокада укључење прекидача када је нарушен неки од његових граничних 
технолошких параметара (неисправан калем за искључење, прекорачена 
дозвољена кумулативна струја прекидања, прекорачен максимални број 
манипулација пре сервиса и сл.). 

 

 

 

Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних 
логичких функционалности 

 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 
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Надзор режима рада прекидача са следећим функцијама 

Број операција, 

Снимање кумулативне струје прекидања, 

Време искључења/укључења … 

Контрола навијености опруге 

 

Контрола искључних кругова - IEC TCS 

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

 

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 

Могућност меморисања ≥ 200 догађаја, 

Памћење догађаја најмање 24 h у случају нестанка помоћног напајања, 

Могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

 

Функција самонадзора  

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

МЕРЕЊА 

 

Мерење активне снаге 

Мерење реактивне снаге 

Мерење струје 

Мерење напона 

 

Табела 10. Микропроцесорски заштитно - управљачки уређај ИП 35 kV и СП 35 kV  

ДЕО ОПИС 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

 Струјни улази са In = 5 A (према Табели 7) ком. ≥ 4 

 Напонски улази са Un = 100 V (према Табели 5) ком. ≥ 4 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

 Бинарни улази (према Табели 2) ком. ≥ 20 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

 
Релејни излази за командна кола (према Табели 
3) 

ком. ≥ 4 

 Остали релејни излази (према Табели 4) ком. ≥ 4 

 
IRF статусна индикација интерне грешке („live 
contact“)  (према Табели 4) 

ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

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

ком. 1 
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Задњи, системски, интерфејс за остваривање 
везе са RTU-ом са стандардом IEC 61850, путем 
оптичког порта који je интегрисани део заштите. 

ком. ≥ 2 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

Вишестепена трофазна  прекострујна заштита -  IEC I>, I>> 

2 степена подешења (I> и I>>), 

Могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања  

 

Земљоспојна заштита - IEC IE> 

Могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања  

 Хомополарна напонска заштита- IEC VE> 

 

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

Могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања  

 

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

Подешење горње границе рада функције у опсегу (0.1 – 20) А, 

Могућност активирања функције преко бинарног улаза (функција активна док је 
активан изабрани бинарни улаз) или слободно конфигурабилног тастера 

Могућност временског програмирања функције у односу на тренутак укључења 
прекидача. 

 

Аутоматско поновно укључење - IEC O → I 

Минимално 2 покушаја АПУ (брзи и спори), 

Могућност подешавања времена за све елементе АПУ-а у осегу (0.2 до 300 sec), 

Могућност блокаде рада АПУ: 
- преко бинарног улаза 
- на ручно искључење прекидача 
- преко одређених функција заштите (I>>, IE>) 

- преко слободно конфигурабилног тастера 

 Подфреквентна заштита – IEC f< 

 Заштита од отказа прекидача - IEC CBFP 

 Локатор квара 

 
Регистратор поремећаја у мрежи (transient disturbance recorder) - 
осцилопертупограф 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

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

 Операторски панел -  HMI 
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 Слободно конфигурабилни функцијски тастер  ком. ≥ 2 

 
Групе подешења за све функције релејне заштите 

Минимално 2 групе подешења (летње и зимско) 

 
Функција аутоматске синхронизације времена  

Преко системског интерфејса, тј. NTP протоколa 

 

Сигнализација преко LED 

Минимално 12 LED, 

Могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 

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

 

Функције интерних и екстерних блокада – interlocking-а 

Остваривање функција логичких блокада у циљу превентивног спречавања 
грешке у манипулацијама, 

Блокада укључење прекидача када је нарушен неки од његових граничних 
технолошких параметара (неисправан калем за искључење, прекорачена 
дозвољена кумулативна струја прекидања, прекорачен максимални број 
манипулација пре сервиса и сл.). 

 

 

Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних 
логичких функционалности 

 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

 

Надзор режима рада прекидача са следећим функцијама 

Број операција, 

Снимање кумулативне струје прекидања, 

Време искључења/укључења … 

Контрола навијености опруге 

 

Контрола искључних кругова - IEC TCS 

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

 

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 

Могућност меморисања ≥ 200 догађаја, 

Памћење догађаја најмање 24 h у случају нестанка помоћног напајања, 

Могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

 

Функција самонадзора  

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

МЕРЕЊА 
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32. 

Мерење активне снаге 

Мерење реактивне снаге 

Мерење струје 

Мерење напона 

 

Табела 11. Микропроцесорски заштитно - управљачки уређај ТП 10 kV  

ДЕО ОПИС 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

 Струјни улази са In = 5 A (према Табели 7.) ком. ≥ 4 

 Напонски улази са Un = 100 V (према Табели 5.) ком. ≥ 4 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

 Укупан број према табели (према Табели 2.) ком. ≥ 20 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

 
Релејни излази за командна кола (према Табели 
3.) 

ком. ≥ 4 

 Остали релејни излази (према Табели 4.) ком. ≥ 5 

 
IRF статусна индикација интерне грешке („live 
contact“)  (према Табели 4.) 

ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

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

ком. 1 

 
Задњи, системски, интерфејс за остваривање 
везе са RTU-ом са стандардом IEC 61850, путем 
оптичког порта који je интегрисани део заштите  

ком. ≥ 2 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

Вишестепена трофазна  прекострујна заштита -  IEC I>, I>> 

2 степена подешења (I> и I>>), 

могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања 

 

Земљоспојна заштита - IEC IE> 

могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања 

 Xомополарна напонска заштита- IEC VE> 

 Подфреквентна заштита – IEC f< 

 

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

могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања према IEC-у. 
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 Заштита од отказа прекидача - IEC CBFP 

 
Регистратор поремећаја у мрежи (transient disturbance recorder) - 
осцилопертупограф 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

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

 Операторски панел -  HMI 

 Слободно конфигурабилни функцијски тастер ком. ≥ 2 

 
Групе подешења за све функције релејне заштите 

минимално 2 групе подешења (летње и зимско) 

 
Функција аутоматске синхронизације времена  

Преко системског интерфејса, тј. NTP протоколa 

 

Сигнализација преко LED 

минимално 12 LED, 

могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 

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

 

Функције интерних и екстерних блокада – interlocking-а 

остваривање функција логичких блокада у циљу превентивног спречавања 
грешке у манипулацијама, 

блокада укључење прекидача када је нарушен неки од његових граничних 
технолошких параметара (неисправан калем за искључење, прекорачена 
дозвољена кумулативна струја прекидања, прекорачен максимални број 
манипулација пре сервиса и сл.). 

 
Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних 
логичких функционалности 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

 

Надзор режима рада прекидача са следећим функцијама 

број операција, 

снимање кумулативне струје прекидања, 

време искључења/укључења … 

контрола навијености опруге 

 

Контрола искључних кругова 

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

 

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 

могућност меморисања ≥ 200 догађаја, 

памћење догађаја најмање 24 h у случају нестанка помоћног напајања, 

могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 
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Функција самонадзора  

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

МЕРЕЊА 

 

Мерење струје у све три фазе 

мерење реалне ефективне вредности (True RMS) 

могућност задавања хистерезиса мерења,  

могућност подешавања времена између два узастопна снимка. 

 

Мерење три фазна напона 

мерење реалне ефективне вредности (True RMS) 

могућност задавања хистерезиса мерења,  

могућност подешавања времена између два узастопна снимка. 

 Мерење фреквенције 

 Мерење фактора снаге (cos φ) 

 

Мерење укупне активне и реактивне снаге, максиграф активне снаге 

четвороквандратно мерење, 

могућност задавања хистерезиса мерења,  

могућност подешавања времена између два узастопна снимка. 

корекција нуле.  

 

Мерење укупне активне и реактивне енергије 

четвороквандратно мерење, 

могућност задавања хистерезиса мерења,  

могућност подешавања времена између два узастопна снимка 

могућност квитирања вредности 

 

Табела 12. Микропроцесорски заштитно - управљачки уређај за ИП 10 kV и СП 10 kV  

ДЕО ОПИС 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

 Струјни улази са In = 5 A (према Табели 7) ком. ≥ 3 

 

Струјни улази са повећаном осетљивошћу за 
осетљиву усмерену земљоспојну заштиту 
(минимална струја која се може детектовати 0.01 
А) 

ком. ≥ 1 

 Напонски улази са Un = 100 V (према Табели 5) ком. ≥ 4 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

 Бинарни улази (према Табели 2) ком. ≥ 20 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

 
Релејни излази за командна кола (према Табели 
3) 

ком. ≥ 4 
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 Остали релејни излази (према Табели 4) ком. ≥ 4 

 
IRF статусна индикација интерне грешке („live 
contact“)  (према Табели 4) 

ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

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

ком. 1 

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

ком. ≥ 2 

ЗАШТИТНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

Вишестепена трофазна  прекострујна заштита -  IEC I>, I>> 

2 степена подешења (I> и I>>), 

Могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања  

 

Земљоспојна заштита - IEC IE> 

Могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време 
- инверзна карактеристика деловања  

 Хомополарна напонска заштита- IEC VE> 

 

Осетљива усмерена земљоспојна заштита - IEC IEE> 

Могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања  

Могућност избора критеријума деловања: 
- Uo & Io & cosφ 
- Uo & Io & sinφ 

- параметарско подешавање смера деловања 

 

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

Могућност избора временске карактеристике деловања: 
- коначно време, 
- инверзна карактеристика деловања  

 

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

Подешење горње границе рада функције у опсегу (0.1 – 20) А, 

Могућност активирања функције преко бинарног улаза (функција активна док је 
активан изабрани бинарни улаз), 

Могућност временског програмирања функције у односу на тренутак укључења 
прекидача. 
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Аутоматско поновно укључење - IEC O → I 

Минимално 2 покушаја АПУ (брзи и спори), 

Могућност подешавања времена за све елементе АПУ-а у осегу (0.2 до 300 sec), 

Могућност блокаде рада АПУ: 
- преко бинарног улаза 
- на ручно искључење прекидача 
- преко одређених функција заштите (I>>, IE>). 

 Подфреквентна заштита – IEC f< 

 Заштита од отказа прекидача - IEC CBFP 

 
Регистратор поремећаја у мрежи (transient disturbance recorder) - 
осцилопертупограф 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

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

 Операторски панел -  HMI 

 Слободно конфигурабилни функцијски тастер  ком. ≥ 2 

 
Групе подешења за све функције релејне заштите 

Минимално 2 групе подешења (летње и зимско) 

 
Функција аутоматске синхронизације времена  

Преко системског интерфејса, тј. NTP протоколa 

 

Сигнализација преко LED 

Минимално 12 LED, 

Могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 

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

 

Функције интерних и екстерних блокада – interlocking-а 

Остваривање функција логичких блокада у циљу превентивног спречавања 
грешке у манипулацијама, 

Блокада укључење прекидача када је нарушен неки од његових граничних 
технолошких параметара (неисправан калем за искључење, прекорачена 
дозвољена кумулативна струја прекидања, прекорачен максимални број 
манипулација пре сервиса и сл.). 

 

 

Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних 
логичких функционалности 

 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 
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Надзор режима рада прекидача са следећим функцијама 

Број операција, 

Снимање кумулативне струје прекидања, 

Време искључења/укључења … 

Контрола навијености опруге 

 

Контрола искључних кругова - IEC TCS 

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

 

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 

Могућност меморисања ≥ 200 догађаја, 

Памћење догађаја најмање 24 h у случају нестанка помоћног напајања, 

Могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

 

Функција самонадзора  

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

МЕРЕЊА 

33. 

Мерење активне снаге 

Мерење реактивне снаге 

Мерење струје 

Мерење напона 

 

Табела 13. Микропроцесорски управљачки уређај за орман развода сопствене 
потрошње 

ДЕО ОПИС 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

ЗАХТЕВИ 

АНАЛОГНИ МЕРНИ УЛАЗИ 

 Струјни улази са In = 5 A (према Табели 7) ком. ≥ 3 

 Напонски улази са Un = 100 V (према Табели 5) ком. ≥ 3 

 mА улази (према Табели 8) ком. ≥ 5 

БИНАРНИ УЛАЗИ  

 Бинарни улази (према Табели 2) ком. ≥ 20 

РЕЛЕЈНИ ИЗЛАЗИ  

 Остали релејни излази (према Табели 4) ком. ≥ 7 

 
IRF статусна индикација интерне грешке („live 
contact“)  (према Табели 4) 

ком. 1 

КОМУНИКАЦИОНИ ИНТЕРФЕЈС 

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

ком. 1 
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Задњи, системски интерфејс за остваривање 
везе са RTU-ом по протоколу IEC 61850, путем 
оптичког порта који je интегрисани део заштите. 

ком. ≥ 2 

ЛОКАЛНЕ И УПРАВЉАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ 

 Графички дисплеј са позадинским осветљењем. 

 Операторски панел 

 
Функција аутоматске синхронизације времена  

Преко системског интерфејса, тј. NTP протоколa 

 

Сигнализација преко LED 

Минимално 12 LED, 

Могућност слободног конфигурисања функција и режима рада LED. 

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

 
Могућност примања и слања GOOSE механизама и формирање интерних 
логичких функционалности 

ФУНКЦИЈЕ МОНИТОРИНГА 

 

 Контрола мерних улаза 

Исправност струјних мерних улаза  

Исправност напонских мерних улаза 

 

Хронолошки регистратор догађаја – EVENT RECORDER 

Могућност меморисања ≥ 200 догађаја, 

Памћење догађаја најмање 24 h у случају нестанка помоћног напајања, 

могућност прегледа параметара квара коришћењем HMI уређаја. 

 

Функција самонадзора  

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

 

 А1.1.2. Остали уређаји и опрема у систему релејне заштите 

А1.1.2.1. Карактеристике испитних утичница  

Табела 14. Испитна утичница за микропроцесорске уређаје у постројењу 35 kV и 10 kV  

ДЕО ОПИС 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

ЗАХТЕВИ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 Начин монтаже у РЕК орман 

 
Могућност прикључивања проводника преко 
прикључне клема, попречног пресека до 

 mm2 10 

 Номинални напон (AC/DC) V  ≥ 400/250 

КОНТАКТИ 

 Број контаката за струјна кола ком. ≥ 6 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 199-16 

 

Страна 137 од 390 

 
Број контаката за комадно-сигнална и напонска 
мерна струјна кола 

ком. ≥ 10 

 Номинална струја  А ≥ 6 

 

Краткотрајно подносива струја: 

у трајању од 1 sec 

у трајању од 10 sec 

А 

 

≥ 150 

≥ 60 

 

Функционалности контаката приликом убацивања испитног чешља или 
пребацивања преклопке у „тест“ положај 

краткоспајање струјних контаката 

отварање комадно-сигналних контаката 

отварање контаката за мерне напоне 

два командно-сигнална контаката за обезбеђивање помоћног напајања 

 

А1.1.2.2. Карактеристике заштитних аутомата 

Табела 15. Карактеристике DC заштитног аутомата (прекидача) 

Номиналнe вредности струје (DC) А 
6, 10, 16, 20, 32, 40, 
50 

Номинални напон VDC ≥ 110 

Прекидна моћ по IEC/EN 60898 kА ≥ 10 

Број полова ком. 2 

Прикључни терминал mm2 1 - 25 

Радна карактеристика TIP B, C, D 

Минимални степен заштите према SRPS EN 60529 IP 20 

Начин монтаже на стандардну ДИН шину 

Минимално један помоћни контакт тип NO 

Номинална струја помоћног контакта A 6 

Номинални напон помоћног контакта V ≥ 110 

 

Табела 16. Карактеристике једнополних АC заштитних аутомата  

Номинална вредност струје (AC) А 
6, 10, 16, 20, 32, 40, 
50 

Номинални напон  VAC ≥ 250 

Прекидна моћ по IEC/EN 60898 kА ≥ 10 

Број полова ком. 1 

Прикључни терминал mm2 1 - 25 

Радна карактеристика  TIP B, C, D 

Минимални степен заштите према SRPS EN 60529  IP 20 

Начин монтаже на стандардну ДИН шину 
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Минимално један помоћни контакт тип NO 

Номинална струја помоћног контакта A 6 

Номинални напон помоћног контакта VAC ≥ 250 

 

Табела 17. Карактеристике двополних АC заштитних аутомата  

Номинална вредност струје (AC) А  6, 10, 16, 20, 32, 40, 
50 

Номинални напон  VAC ≥ 250 

Прекидна моћ kА ≥ 6 

Број полова ком. 2 

Прикључни терминал mm2 1 - 25 

Радна карактеристика  TIP B, C, D 

Минимални степен заштите према SRPS EN 60529  IP 20 

Начин монтаже на стандардну ДИН шину 

Минимално један помоћни контакт тип NO 

Номинална струја помоћног контакта A 6 

Номинални напон помоћног контакта VAC ≥ 250 

 

Табела 18. Карактеристике трополних АC заштитних аутомата  

Номинална вредност струје (AC) А 
6, 10, 16, 20, 32, 40, 
50 

Номинални напон  VAC ≥ 250 

Прекидна моћ по IEC/EN 60898 kА ≥ 10 

Број полова ком. 3 

Прикључни терминал mm2 1 - 25 

Радна карактеристика  TIP B, C, D 

Минимални степен заштите према SRPS EN 60529  IP 20 

Начин монтаже на стандардну ДИН шину 

Минимално један помоћни контакт тип NO 

Номинална струја помоћног контакта A 6 

Номинални напон помоћног контакта VAC ≥ 250 

А1.1.2.3. Карактеристике помоћних релеја 

Табела 19. Карактеристике трип релеја  

Номинална вредност струје (DC) А 10 

Номинални напон калема VDC 110 

Краткотрајно струјно преоптерећење 
≥ 80 А / 200 msec 

≥ 150 А / 10 msec 

Прекидна моћ при номиналном напону (110 V DC) А ≥ 40 А / 500 msec 
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Број NO + NC контакта ком. ≥ 4 

Прикључни терминал на постољу mm2 1 - 6 

Минимални степен заштите према SRPS EN 60529  IP 40 

Начин монтаже 
Заједно са постољем на 
стандардну ДИН шину 

Имуност на електромагнетне сметње 
Према 

IEC 60255-26 

 

Табела 20. Карактеристике помоћних релеја (DC)  

Номинална вредност струје  А 10 

Номинални напон калема VDC 110 

Број NO + NC контакта ком. ≥ 3 

Прикључни терминал на постољу mm2 1 - 4 

Минимални степен заштите према SRPS EN 60529  IP 40 

Начин монтаже 
Заједно са постољем на 
стандардну ДИН шину 

Имуност на електромагнетне сметње 
Према 

IEC 60255-26 или одговарајући 

 

Табела 21. Карактеристике помоћних релеја (АC)  

Номинална вредност струје  А 10 

Номинални напон калема VАC 60 

Број NO + NC контакта ком. ≥ 3 

Прикључни терминал на постољу mm2 1 - 4 

Минимални степен заштите према SRPS EN 60529  IP 40 

Начин монтаже 
Заједно са постољем на 
стандардну ДИН шину 

Имуност на електромагнетне сметње 
Према 

IEC 60255-26 или одговарајући 

А1.1.2.4. Карактеристике клемарника 

Табела 22. Карактеристике клемарника са струјним клемама 

Клемарник са струјним клемама са могућношћу растављања, за прикључак струјних 
мерних трансформатора, сличним типу Phoenix Contact UGSK/S 

Струјна клема за монтажу на DIN шину 

Прикључак проводника до 10 mm² 

6 комада у комплету 

Називна струја  А 25 

Називни напон V 250 
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Тест адаптери Φ 4 mm - 6 комада у комплету 

Мостови за краткоспајање - 6 комада 

 

Табела 23. Карактеристике клемарника са напонским клемама 

Клемарник са напонским клемама са могућношћу растављања, за прикључак напонских 
мерних трансформатора, сличним типу Phoenix Contact URTK/S-BEN 

Напонска клема за монтажу на DIN шину 

Прикључак проводника до 6 mm² 

6 комада у комплету 

Називна струја  А 25 

Називни напон V 250 

Тест адаптери Φ 4 mm - 6 комада у комплету 

Мостови за краткоспајање - 6 комада 

 

Табела 24. Карактеристике клемарника са напонским клемама 

Клемарник са напонским клемама са могућношћу растављања, за формирање расплета 
командно сигналних DC потенцијала, сличним типу Phoenix Contact UK 5N 

Напонска клема за монтажу на DIN шину 

Прикључак проводника 4 mm² 

Називна струја А 25 

Називни напон V 250 

Разделници за монтажу на DIN шину 10 комада у комплету 

 

Табела 25. Карактеристике клемарника са напонским клемама 

Клемарник са напонским клемама са могућношћу растављања, за формирање расплета 
командно сигналних DC потенцијала, сличним типу Phoenix Contact UK 10N 

Напонска клема за монтажу на DIN шину 

Прикључак проводника 10 mm² 

Називна струја  А 50 

Називни напон V 250 

Разделници за монтажу на DIN шину 10 комада у комплету 

 

Табела 26. Карактеристике клемарника са напонским клемама 

Клемарник са напонским клемама са могућношћу растављања сличним типу Phoenix 
Contact UK 16N 

Напонска клема за монтажу на DIN шину 

Прикључак проводника 16 mm² 

Називна струја  А 100 
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Називни напон V 250 

Разделници за монтажу на DIN шину 10 комада у комплету 

А1.1.2.5. Карактеристике исправљача и АКУ батерије  

Табела 27. Карактеристике исправљача  

КОНСТРУКТИВНИ ЗАХТЕВИ 

1. 

Тип  

Модуларни исправљачки систем са аутоматском регулацијом режима пуњења и 
јединицом за контролу и мониторинг  

Принудно хлађење 

2. 

Кућиште 

Предвиђен за уградњу у сопствени орман 

Одговарајућа анти корозивна заштита 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ 

 Напон напајања V АC 3x400±10%, 50±5%Hz 

 Излазни напон V DC 110 ± 1% 

 Излазна струја A ≥ 100 

 Подесивост регулације напона   ≥ 10% 

 Степен стабилизације излазног напона  ≤ 2% 

 
Аутоматско пуњење према „IUU“ 
карактеристици пуњења 

  

 Максимални напон пуњења по ћелији V DC 2.35 

 Напон по ћелији у режиму допуњавања V DC 2.25 

 
Могућност лимитирања струје у опсегу (20-
100%) In 

  

 
Релејни излаз за сигнализацију 
нерегуларности у раду 

ком. ≥ 1 

 

Табела 28.  АКУ батерија 

КОНТРУКТИВНИ ЗАХТЕВИ 

1. 

Тип  

Стационарна 

Оловна, херметички затворена 

Једноделна (само главна грана) 

За унутрашњу монтажу 

2. 
Монтажа 

Изоловано постоље монтирано на поду 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ 

 Капацитет Ah min. 100 

 Номинални напон  V DC 110 
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 Толеранција за напон V DC ± 10% 

 Номинални напон по ћелији V DC 2 V 

 Потребан број батеријских јединица  за остваривање номиналног напона 

 Температурни радни опсег oC -20 do 50 

 
Пуњење константним напоном  

(маx 2.35 V/ћелији) 

 

А1.1.2.6. Карактеристике уређаја за контролу једносмерног напона (КЈН) 

Табела 29. Карактеристике уређаја за контролу једносмерног напона (КЈН) 

1. 

Уређај за контролу једносмерног напона  

V DC 110 
Номинална вредност контролисаног напона (напон 
између позитивног и негативног пола) - Un  

2. Напон напајања V АC 230V, 50 Hz 

3. 

Функција поднапонске заштите (U<) у три степена 
(посебно за полне и за међуполни напон): 

 
 

праг реаговања U< за међуполни напон (могућност 
подешавања) 

V 

0.9 Un 

подесиво (0.7 - 
1) Un 

праг реаговања U< за позитивни пол контролисаног 
напона (могућност подешавања) 

V 

0.4 Un 

подесиво (0.2 – 
0.7) Un 

праг реаговања U< за негативни пол контролисаног 
напона (могућност подешавања) 

V 

0.4 Un 

подесиво (0.2 – 
0.7) Un 

4. 

Сигнализација: 

LED за сигнализацију критичног пада DC напона 

LED за сигнализацију земљоспоја на позитивном потенцијалу  

LED за сигнализацију земљоспоја на негативном потенцијалу  

релејни излаз за сигнализацију критичног пада DC напона 

релејни излаз за сигнализацију земљоспоја на "+" полу контролисаног напона 

релејни излаз за сигнализацију земљоспоја на "-" полу контролисаног напона 

 

Као доказ квалитета понуђених добара, понуђачи су дужни да, уз понуду, доставе: 

За нуђене МПЗУ, атесте и/или техничку документацију да они могу да поуздано раде у 
свим амбијенталним и погонским условима који се имају у ТС (температура, влага, 
електромагнетно зрачење, вибрације и сл.). Кућишта морају бити осигурана од 
продора прашине и влаге и то минимално IP 42 за фронтални панел, односно IP20 за 
тело релеја, према стандарду SRPS EN 60529:2011 (IEC 60529) или одговарајућем. 

Сходно томе, обавеза понуђача је да у оквиру своје понуде достави доказ да су нуђени 
уређаји проверени и испитани од стране овлашћене институције за радне и 
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амбијенталне услове дефинисане  деловима стандарда SRPS EN 60068-2, SRPS EN 
60255-21, SRPS EN 60255-5:2008 и SRPS EN 61000-4, односно њима одговарајућим 
стандардима.  

Као доказ квалитета понуђачи треба да доставе „типски атест“, који минимално мора 
да обухвати критеријуме и испитивања обухваћена стандардима датим у Табели 30. 
односно њима одговарајућим стандардима.  

Табела 30. Списак стандарда за које треба доставити атесте (доказе) 

 

ОЗНАКА СТАНДАРДА 

 

ОПИС 

SRPS EN 60068-2-1:2008 или 
IEC 60068-2-1 или  

одговарајући стандард 

 

Испитивања - Испитивање А: Снижена температура 

SRPS EN 60068-2-2:2008 или  

IEC 60068-2-2 или  

одговарајући стандард 

Испитивања - Испитивање Б: Повишена температура без 
влаге 

SRPS EN 60068-2-30:2008 или  

IEC 60068-2-30 или  

одговарајући стандард 

Испитивања - Испитивање Д: Повишена температура са 
влагом, циклично променљива (циклус 12 + 12 сати) 

SRPS EN 60255-21-1:2008 или  

(IEC 60255-21-1) или  

одговарајући стандард 

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

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

одговарајући стандард 

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

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

одговарајући стандард 

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

SRPS EN 60529:2011 или 
(IEC 60529) или  

одговарајући стандард 

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

SRPS EN 61000-4-2:2009 или 
(IEC 61000-4-2) или  

одговарајући стандард 

Технике испитивања и мерења - Испитивање имуности на 
електростатичко пражњење 

SRPS EN 61000-4-3:2008 или 
(IEC 61000-4-3) или  

одговарајући стандард 

Технике испитивања и мерења - Испитивање имуности на 
зрачено, радиофреквенцијско електромагнетско поље 

SRPS EN 61000-4-4:2008 или 
(IEC 61000-4-4) или  

одговарајући стандард 

Технике испитивања и мерења - Испитивање имуности на 
електрични брзи транзијент/рафал 
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SRPS EN 61000-4-5:2008 
(IEC 61000-4-5) или 
одговарајући стандард 

Технике испитивања и мерења - Испитивање имуности на 
напонске ударе. Класа 3. 

SRPS EN 61000-4-6:2008 или 
(IEC 61000-4-6) или  

одговарајући стандард 

Технике испитивања и мерења - Имуност на кондукционе 
сметње индуковане радиофреквенцијским пољима 

SRPS IEC 61000-4-
8:1997/A1:2008 или 
(IEC 61000-4-8) или  

одговарајући стандард 

Технике испитивања и мерења - Испитивање имуности на 
магнетско поље мрежне фреквенције 

SRPS EN 61000-4-11:2008 или 
(IEC 61000-4-11) или  

одговарајући стандард 

Технике испитивања и мерења - Испитивање имуности на 
пропаде напона, кратке прекиде и варијације напона 

IEC 60255-11 или  

одговарајући стандард 

Пропади напони кратки прекиди 

SRPS EN 60255-22-1:2008 или 
(IEC 60255-22-1) или  

одговарајући стандард 

Испитивања утицаја електричних сметњи - Испитивања 
имуности на рафал од 1 MHz. Ниво (класа) 3. 

SRPS EN 60255-22-2:2008 или 
(IEC 60255-22-2) или  

одговарајући стандард 

Испитивања утицаја електричних сметњи - Испитивања 
електростатичког пражњења Ниво (класа) 2. 

IEC 60255-22-3 или  

одговарајући стандард 

Тест на радио интерференцију 

SRPS EN 60255-22-4:2008 или 
(IEC 60255-22-4) или  

одговарајући стандард 

Испитивања утицаја електричних сметњи - Испитивање 
електричне имуности на брзе прелазне појаве/рафал. 
Класа А. 

SRPS EN 60255-22-5:2008 или 
(IEC 60255-22-5) или  

одговарајући стандард 

Испитивање утицаја електричних сметњи на мерне релеје 
и заштитну опрему - Испитивање имуности на напонске 
ударе. Ниво (класа) 3. 

SRPS EN 60255-22-6:2008 или 
(IEC 60255-22-6) или  

одговарајући стандард 

Испитивања утицаја електричних сметњи на мерне релеје 
и заштитну опрему - Имуност на кондукционе сметње 
индуковане радио-фреквенцијским пољима 

SRPS EN 60255-25:2008 или 
(IEC 60255-25) или  

одговарајући стандард 

Електрични релеји - Део 25: Испитивања 
електромагнетске емисије за мерне релеје и заштитну 
опрему 

EN 50204:1995 или  

одговарајући стандард 

Испитивање имуности на зрачења са радио-фреквенција 
терену, пулс-модулисане. Класа 3. 

SRPS EN 61000-4-2:2009 или 
(IEC 61000-4-2) или  

одговарајући стандард 

Технике испитивања и мерења – Испитивање имуности на 
електростатичко пражњење 
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SRPS EN 60255-5:2008 или 
(IEC 60255-5) или  

одговарајући стандард 

Координација изолације мерних релеја и заштитне опреме 
- Захтеви и испитивања. 

- Диалектрична испитивања: 2 kV, 50 Hz, 1 min 

- Импулсна испитивања: 5 kV, униполарни импус таласног 
облика 1.2/50 μs, 0.5Ј 

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

одговарајући стандард  

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

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

одговарајући стандард 

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

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

одговарајући стандард 

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

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

одговарајући стандард 

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

  

При томе, биће довољно доставити само прве стране атеста и сертификата из који се 
може једнозначно утврдити шта је обухваћено датим документом и на који се уређај 
односи документ. 

Понуђач у оквиру своје понуде може да достави и атесте рађене према 
методологијама који су предвиђени другим - одговарајућим међународно признатим 
стандардима (EN, ANSI, GOST, DIN, ISO, NF, BS и сл.), под условом да нормативи и 
методологија обухваћена тим документима не умањује захтеване техничке и 
технолошке захтеве. У овом случају понуђач мора да поред првих страна, достави 
комплетне атесте како би доказао испуњеност захтеваних техничких критеријума. 

Наручилац  задржава право да, у случају процене, од понуђача затражи да достави 
комплетне атесте, уколико се из достављених делова атеста не могу утврдити 
резултати утврђени спроведеним испитивањима. 

Уколико се за нуђене уређаје доставе атести који су рађени према стандардима који су 
у последњих годину дана замењени новијим издањима, атести ће бити прихваћени, 
само под условом да су задовољени технички параметри захтевани овом конкурсном 
документацијом. У супротном ове понуде ће бити одбијене као неодговарајуће. 

ПРИЛОГ А2.1. : Систем за даљинско управљање 

 A2.1.1. Систем даљинског управљања и надзора 

Даљинско управљање се реализује из надређеног центра управљања, преко система 
за надзор и управљање у реалном времену (у даљем тексту: СДУ), које се 
имплементира у трафо станици. Систем за надзор и управљање инсталиран у ТС, 
прослеђује до надређеног SCADA система у ПДЦ ЕД Ниш,  следеће информације: 

индикације положаја расклопне опреме, 

аларме деловања одређених заштита 

индикације статуса заштита 

индикације стања уређаја 

мерења електричних и других величина 
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Такође, предвиђено је постојање локалног управљачког места односно станичиног 
рачунара са локалном SCADA -ом, која треба да оствари све функције управљања и 
мониторинга, као и надређени SCADA систем у диспечерском центру. При томе, 
станични рачунар  треба да ради  паралелно са SCADA системом у ПДЦ ЕД Ниш, али 
тако да се његовим искључењем не нарушава СДУ који постоји према надлежном 
диспечерском центру.  

Основна опрема у ТС која обезбеђује прикупљање и пренос информација из 
постројења за потребе надређеног центра управљања и локалног SCADA система 
састоји се од: 

Даљинске станице - Remote Terminal Unit (RTU)  

Активне мрежне опреме (Switch-еви) са оптичким и жичаним мрежним кабловима 

Микропроцесорских заштитно-управљачких уређаја и контролних јединица поља - (у 
даљем тексту: МПУ) и  

Комуникационих уређаја. 

СДУ мора да ради поуздано и у условима електромагнетног зрачења, које је присутно 
у СН трансформаторским станицама. RTU, станични рачунар, мрежна и 
комуникациона опрема мора бити имуна на електромагнетне сметње, односно да 
задовољава стандарде IEC60255-26 и IEC61000-4 или одговарајући.  

RTU, мрежна и комуникациона опрема се напаја помоћним напоном 110 V d.c., преко 
основне и "backup" АКУ батерија. 

Станични рачунар и монитори се напајају са 230 V a.c. са инверторског развода,  
могуће је напајати станични рачунар и напоном 110 V d.c. 
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A2.1.1.1 Захтеви за RTU 

 Функционални захтеви за RTU 

RTU треба да врши аквизицију свих сигнала, обавља online дијагностику система, 
комуницира са надређеним SCADA системом у ДЦ и станичним рачунаром у ТС, и 
реализује системску логику.  

У оквиру ормана за СДУ, предвидети формирање посебних потенцијала 110 V d.c. 
(основна и "backup" АКУ батерија) за напајање RTU-а. RTU мора да буде пројектован 
тако, да не сме да има никаквих покретних делова, као што су нпр. вентилатори, хард 
дискови. 

Нестанак у систему напајања RTU не сме да проузрокује губитак података значајних за 
конфигурацију система, прикупљених аларма и догађаја из ТС.  

Оперативни систем, софтверски пакет, конфигурациони фајлови, као и регистровани 
сигнали из система, морају бити сметени у EPROM, EEPROM, FLASH или NVRAM 
меморију. Конфигурација RTU-а мора бити урађена тако, да се након поновног доласка 
напона, систем аутоматски покрене. 

RTU треба да има функцију самонадзора, као и LED индикацију исправности рада. 

Процесор (CPU) мора да има стабилан интерни real-time clock (RTC), са батеријом 
довољном да одржи програмирање real-time clock -а минимум 6 месеци по губитку 
напајања. 

Kомуникацијa  RTU са МПУ и системима управљања 

Комуникацију између RTU и МПУ реализовати преко Ethernet интерфејса, путем 
оптичких каблова одговарајућег квалитета, уз коришћење стандардног протокола IEC 
61850 или одговарајући. 

За потребе комуникације са надређеним SCADA системом у ПДЦ ЕД Ниш, RTU треба 
да подржава следеће стандардне протоколе: 

IEC 60870-5-104 или одговарајући и 

IEC 60870-5-101 (unbalanced мод) или одговарајући 

Комуникација са станичним рачунаром, односно локалним SCADA системом, треба да 
се обавља преко LAN мреже у ТС. 

Приликом формирања предлога за архитектуру СДУ на нивоу ТС, понуђач је обавезан 
да предвиди да отказ, искључење МПУ, прекид комуникационог пута до једног од МПУ-
ова, не сме да нарушава рад СДУ на нивоу ТС.  

За комуникацију RTU са надређеним системом управљања у ДЦ треба предвидети два 
независна комуникациона канала. 

Примарни комуникациони пут између RTU и надређеног SCADA система треба 
реализовати путем стандардног IEC 60870-5-104 или одговарајући протокола.  

Алтернативни комуникациони пут између RTU-a и надређеног система управљања се 
реализује путем радио везе намењене за пренос података, уз коришћење стандардног 
IEC 60870-5-101 протокола (unbalanced мод) или одговарајући, преко серијског RS232 
интерфејса RTU-а, који  треба да подржава овај протокол.  

Приликом прекида примарног комуникационог пута, RTU треба да има могућност 
аутоматског преласка на алтернативни комуникациони пут. 

У случају прекида комуникације са надређеним системом управљања и/или станичним 
рачунаром, RTU треба да има могућност архивирања, минимално, последњих 250 
догађаја и аларма, које по успостави комуникације прослеђује SCADA системима. 

Повезивање МПУ и активне мрежне опреме треба извршити постављањем оптичких 
каблова, са одговарајућим конекторима. 
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Обавеза понуђача је да у оквиру своје понуде предвиди испоруку оптичких каблова са 
конекторима и заштитних црева за остваривање тражених комуникационих путева. 
Приликом планирања оптичких комуникационих путева, предвидети испоруку два пара 
резервних оптичких каблова са конекторима, дужине довољне да се оствари замена 
комуникационог пута до најудаљенијег МПУ-а. 

За повезивање активне мрежне опреме, RTU-a, станичног рачунара и остале опреме, 
треба предвидети мрежне STP каблове (≥ CAT5е) са одговарајућим оклопљеним RJ45 
конекторима. 

Синхронизација времена 

У циљу обезбеђивања јединственог тачног времена свих подсистема у оквиру ТС, 
предвидети синхронизацију времена путем GPS уређаја. Уређај за синхронизацију 
времена може бити интегрални део RTU-а или може бити реализован као екстерни 
уређај који се прикључује на RTU.  

Независно од решења, RTU треба да поседује могућност синхронизације времена и 
путем: 

Network Time Protocol-а преко Ethernet TCP/IP мреже и 

Телекомуникационог протокола из надређеног SCADA система у ДЦ-у 

RTU врши дистрибуцију тачног времена станичном рачунару и свим МПУ у ТС, преко 
активне мрежне опреме и комуникационих путева. 

Хронолошка регистрација догађаја (SOE - Sequence of event) 

Аларми и индикације из МПУ се шаљу са податком о времену регистрације ("Time 
Stamp"), при чему временска резолуција треба да буде 1 ms. Аларми и догађају се 
смештају у меморију по систему FIFO (first in, first out memory). 

RTU треба да има меморијски капацитет за архивирање минимално 250 аларма и 
догађаја. У случају да дође до нестанка напајања, RTU мора да памти догађаје 
најмање 24 часа. 

Софтверски захтеви за RTU 

Софтверска подршка на RTU треба да се састоји од извршне верзије софтвера за 
надзор и управљање у реалном времену и софтверског пакета који треба да омогући 
конфигурацију и параметризацију система.  

Сви параметри везани за конфигурацију система морају бити чувани у real time бази 
података. Након губитка напајања, систем се аутоматски покреће и наставља свој рад.  

Софтверски пакет за конфигурацију и параметризацију система треба да поседује 
user-friendly графички интерфејс, који омогућава следеће функционалности: 

Конфигурација интерфејса за комуникацију са надређеним системом управљања у ДЦ, 
локалним SCADA системом и МПУ. 

Конфигурација протокола за комуникацију са повезаним системима, серијских 
интерфејса, Ethernet комуникације. 

Конфигурација сигнала, дефинисање адреса и рутирање сигнала ка надређеном 
систему управљања и станичном рачунару. 

Табеларни приказ сигнала и адреса који долазе са микропроцесорских уређаја,  и који 
се шаљу надређеном систему управљања и станичном рачунару. 

Могућност блокаде прослеђивања сигнала ка надређеном систему управљања и 
станичном рачунару приликом тестирања и испитивања система. 

Могућност стопирања комуникације са одређеним МПУ. 

Издавање команди, приказ системских и процесних информација са Time Stamp-ом и 
узроком настанка сигнала (спонтана информација, general interrogation, kоманда). 
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Мониторинг тренутних вредности мерених величина и статуса сигнала, са МПУ. 

Нормализацију бинарних и аналогних вредности. 

Формирање изведених величина на основу бинарних и аналогних сигнала. 

Могућност дефинисања прага промене вредности меренe величинe ("deadband"), који 
ће се прослеђивати надређеном систему управљања и станичном рачунару. 

У складу са стандардом IEC 61850 или одговарајући, мора да поседује подршку за 
import SCD фајла, који садржи податке везане за конфигурацију дистрибуираног 
система МПУ, као и import ICD фајлова, који садрже податке за конфигурацију 
појединачних МПУ. 

Омогућава функције филтрирања и сортирања сигнала. 

Омогућава функције копирања на свим нивоима, затим "drag and drop" функцију, које 
требају бити на располагању, да би кориснику олакшале конфигурацију и 
параметризацију система. 

Ауторизацију приступа софтверском пакету RTU-а. 
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Табела 1. Захтеви за даљинску станицу (RTU) 

ДЕО ОПИС 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

ЗАХТЕВИ 

HARDWARE 

 19-инчно REK кућиште 

 Редундантно напајање 110 V DC (преко основне и "backup" АКУ батерије) 

 Процесор   мин. 1 GHz 

 RAM меморијa  мин. 2 GB 

 Compact FLASH диск  мин. 4 GB 

 VGA графичкa картицa  
мин. резолуција 
1280x1024 pixel 

 RS232 порт ком. ≥ 2 

 Kонфигурабилан серијски порт RS422/RS485 ком. ≥ 1 

 LAN 10/100 Мb (RJ45) порт ком. ≥ 2 

 USB порт ком. ≥ 2 

 PS или USB порт  за миш и тастатуру ком.  2 

 LED индикацијa статуса система 

 Надзор рада компоненти система (HW – watchdog) 

 Хлађење без обртних делова 

ФУНКЦИЈЕ НАДЗОРА И ДИЈАГНОСТИКЕ 

 Надзор рада компоненти система 

 Мониторинг комуникационих праваца 

 Температурни и напонски надзор рада процесора 

 Watchdog функција 

ПРОТОКОЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ 

 IEC 61850 или одговарајући 

 IEC 60870-5-104 или одговарајући 

 IEC 60870-5-101 (unbalanced мод) или одговарајући 

СИНХРОНИЗАЦИЈА ВРЕМЕНА 

 Антена за GPS синхронизацију времена 

 GPSмодем (интерни или екстерни уређај) 

ХРОНОЛОШКА РЕГИСТРАЦИЈА ДОГАДЈАЈА  

 Број догађаја  мин. 250 

 Памћење догађаја најмање 24 h у случају нестанка помоћног напајања 

 

 

 

A2.1.1.2. Захтеви за мрежнe Switch-eve 
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Табела 2. Захтеви за мрежнe Switch-eve  

ДЕО ОПИС 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

ЗАХТЕВИ 

ОПШТИ ЗАХТЕВИ 

 
Индустријски Switch-еви (број у зависности од техничког решења за које се 
определи понуђач уз формирање два комуникациона подсистема) 

 Напајање 110 V DC. или нижи 

 
Укупан број оптичких портова - у зависности од техничког решења за које се 
определи понуђач 

  RJ45 електрични порт у орману за СДУ ком. ≥ 6 

 LED индикацијa исправног рада 

 Излазни контакт за индикацију рада уређаја 

 Пасивно хлађење 

 Могућност даљинског надзора путем Ethernet TCP/IP мреже 

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ 

 IGMP Snooping за multicast филтрирање саобраћаја 

 VLAN 

 Trunking 

 Port Mirroring 

 Spanning Tree Protocol  

 MAC based port security 

A2.1.1.3. Функционални захтеви за станични рачунар 

На станичном рачунару је потребно инсталирати SCADA софтверски пакет, који са HMI 
омогућава надзор и управљање расклопном опремом и регулаторима напона у ТС, 
затим обраду и приказ аларма, догађаја и мерених величина, као и њихово 
архивирање у бази архивских података. 

Табела 3. Захтеви за станични рачунар  

ДЕО ОПИС 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

ЗАХТЕВИ 

HARDWARE 

 Индустријски PC 

 Напајање 220 V AC или 110 V DC 

 Процесор   
мин. Quad-core 
2GHz 

 RAM меморијa  мин. 4 GB 

 VGA графичкa картицa - дуална  
мин. резолуција 
1920x1080 pixel 

 DVD -RW драјв ком. 1 

 Хард диск - RAID mirrroring мод ком. ≥ 2 x 500 GB 

 RS232 порт ком. ≥ 1 

 LAN 10/100 Мb (RJ45) порт ком. ≥ 2 
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 USB порт ком. ≥ 4 

 PS или USB порт  за миш и тастатуру ком. 2 

 Надзор рада компоненти система (HW – watchdog) 

СИНХРОНИЗАЦИЈА ВРЕМЕНА 

 Network Time Protocol 

ПРОТОКОЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ 

 IEC 61850 или одговарајући 

 IEC 60870-5-104 или одговарајући 

 IEC 60870-5-101 (unbalanced мод) или одговарајући 

СИНХРАОНИЗАЦИЈА ВРЕМЕНА 

 Антена за GPS синхронизацију времена 

 GPS модем (Интерни или екстерни уређај) 

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ 

 Монитор 27" ком. 2 

 Тастатура ком. 1 

 Миш ком. 1 

 Ласерски штампач у боји ком. 1 

ОС SCADA платформе 

UNIX/LINUX или Windows оперативни систем са лиценцом 

Функције SCADA система 

SCADA систем се састоји од софтверског пакета који треба да обавља следеће 
функције: 

Комуникацију са RTU  

Аквизицију и приказ статуса расклопне опреме, догађаја, аларма и мерених величина 
у реалном времену 

Командовање расклопном опремом и регулаторима напона са динамичких приказа на 
Human Machine Interface (HMI) 

Одржавање базе података у реалном времену, 

Обраду аквизираних података, изведених и процесираних информација 

Обраду аларма и догађаја, 

Обраду HRD записа 

Алармирање, логовање покренуто било којим мереним, програмираним или 
обрађеним догађајем 

Архивирање података – мерених величина, аларма, догађаја и ХРД записа, 

Генерисање извештаја, аутоматски периодично или од стране оператера 

Комуникацију са HMI подсистемом, 

Динамички приказ ТС, са динамичким бојењем свих елемената на графичким 
приказима према напонском стању 

On-line конфигурација система. 
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SCADA систем треба да се састоји од следећих подсистема: 

Комуникациони подсистем 

Преко комуникационог подсистема се врши аквизиција података са RTU и предаја 
налога за командовањем опремом. Комуникација са RTU треба да се обавља путем 
LAN мреже. 

Прикупљени и обрађени подаци се пребацују у real-time базу података.  

Прослеђивање тачног времена станичном рачунару обавља RTU, путем Network Time 
Protocol-а (NTP), преко LAN мреже у ТС. 

Алати за конфигурацију SCADA апликације 

Комплетан софтвер за конфигурацију и израду графичких динамичких приказа треба 
да буде тако интегрисан у систем да наручилац може једноставно модификовати и 
додавати графичке приказе. Едитор динамичких приказа треба да омогући креирање 
приказа и повезивање динамичких елемената са изворном базом података. Омогућити 
избор елемената из дефинисане библиотеке симбола, при чему треба да постоји 
могућност креирања и нових графичких симбола. 

Едитор изворне релационе базе података треба да омогући преглед и унос података у 
форми табела, као и валидацију унетих података. Потребно је омогућити једноставну 
конфигурацију индикација, аларма, мерених и изведених величина, дефинисање 
адреса, архивирање одабраних података и дефинисање периода архивирања.  

Едитор форми извештаја треба да омогући лако креирање произвољних форми 
извештаја са једноставним повезивањем елемената извештаја са изворном базом 
података, као и измену узорака (template) за сваки тип извештаја од стране корисника. 

Подсистем за архивирање података  

Омогућава архивирање података за offline и анализу у реалном времену, као и њихово 
трајно записивање на backup медијуму. Типови података који се чувају су аквизиране и 
обрађене вредности, и то су подаци са временским тагом, при чему се архивирање 
врши  периодично, за различите периоде изабране од стране корисника, као и 
аутоматски иницирано од стране неког догађаја, који је дефинисан као иницијатор у 
конфигурационој бази података. У архивску базу података се врши архивирање 
следећих величина: 

Догађаја и аларма 

Хронолошки регистрованих догађаја и аларма (ХРД) 

Дефинисаних аналогних величина са конфигурабилним периодом архивирања 

Систем треба да има могућност пребацивања податка на хард диск, у DBMS 
структуиране и организоване архиве, затим пребацивање података са диска, на 
уређаје за трајно архивирање података (CD, DVD дискови итд), рестаурацију 
архивираних података са backup уређаја на диск, на захтев HMI радне станице, а у 
циљу прегледа старих архива.  

Извештајни подсистем 

На основу архивираних података треба предвидети генерисање следећих типова 
извештаја:  

На захтев са HMI -а,  

Аутоматски периодично,  

Аутоматски као последица дефинисаних догађаја.  

Потребно је омогућити снимање извештаја у Microsoft Office и pdf форматима. 
Извештаје о мереним и изведеним величинама је потребно генерисати у облику 
дијаграма и у форми табела са могућношћу чувања у наведеним форматима. 
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Потребно је да постоји могућност аутоматског генерисања средњих, максималних и 
минималних вредности мерених и изведених величина на 15. минутном, дневном, 
месечном и годишњем нивоу. 

Потребно је омогућити штампање свих форми извештаја, аутоматски или на захтев 
HMI –а. 

HMI SCADA подсистем 

User-friendly графички кориснички интерфејс, интуитиван и једноставан за коришћење. 
Потребно је да омогући следеће функционалности: 

Издавање налога за командовањем опремом од стране оператера 

Ручни унос података и обраду тако унетих података 

Постављање аквизираних величина ван обраде/у обради 

Динамички приказ елемената у ТС на једнополним шемама 

Динамички табеларни приказ аларма у систему  

Приказивање на једнополним шемама, у реалном времену стања расклопне опреме 
(која је дефинисана као двобитна сигнализација): затворен, отворен, недефинисан 
положај, квар и губитак комуникације 

Ефикасну навигацију на једнополним шемама: транслирање, зумирање, зумирање по 
изводима. 

Генерисање звучне и светлосне сигнализације за настале догађаје и аларме. 

Једноставну модификацију једнополне шеме од стране корисника  

Аутоматско бојење водова и расклопне опреме у зависности од напонског стања  

Приказ догађаја и аларма на HMI радној станици у виду листе последња три догађаја      

Графички приказ тренутних вредности мерених величина, као и изведених величина  

Алармирање предефинисаних минималних и максималних вредности мерених 
величина 

Приказ листе активних аларма у систему 

Преглед  листе тренутних догађаја и аларма са могућношћу филтрирања сигнала по 
различитим критеријумима 

Преглед  архивске и ХРД листе догађаја на дневном, недељном и месечном нивоу 
односно са кориснички дефинисаним временским интервалом, са могућношћу 
филтрирања сигнала по свим могућим критеријумима  

Преглед тренутних и архивских писача мерених и изведених величина 

Преглед средњих, максималних и минималних вредности мерених величина на 15. 
минутном, дневном, месечном и годишњем нивоу  

Кориснички дефинисани извештаји 

Могућност уноса и прегледа коментара од стране оператера 

Превентивно упозоравање корисника везано за тренутно стање мреже и расклопне 
опреме којом се манипулише 

Подршка за рад са више монитора на једној радној станици (енг. Multiheading); 

Потребно је омогућити командовање расклопном опремом у два степена: 

I степен - позивање команде над селектованим елементом 

II степен - потврда команде, након чега иде извршење 
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Време освежавања променљивих на приказима не сме да буде дуже од 1s. Свака 
промена стања расклопне опреме, односно прекорачење границе упозорења и аларма 
за аналогне величине, треба бити регистрована треперењем елемента на графичком 
приказу, док оператер не изврши потврду. 

На приказима је потребно омогућити динамичко бојење елемената у зависности од 
напонског стања, на следећи начин: 

Елемент је под напоном - зелена боја 

Елемент је у безнапонском стању - тамно плава боја 

Елемент је уземљен - црвена боја 

Стање елемента је недефинисано - светло плава боја 

На свим приказима позадина треба да је црна, осим код приказа листи догађаја и 
извештаја, где позадина треба да буде бела. 

У оквиру HMI потребно је реализовати почетни мени који омогућава следеће приказе: 

Приказ дијалога за пријављивање на систем, као и одјаву са система 

Листе догађаја (тренутна, архивска и ХРД) 

Динамичкe приказe целе ТС и постројења по напонским нивоима, табеле аларма и 
сопствене потрошње 

Избор писача (текући и архивски) са могућношћу приказа у графичком облику у виду 
кривих и у табеларном облику. 

Извештаје 

Блок шему са приказом статуса комуникације RTU и свих МПУ у систему.  

На почетном менију постоји могућност позивања команде над селектованим 
елементом, ручног уноса, постављања елемента ван обраде, потврде светлосне и 
звучне сигнализације. Такође, потребно је омогућити наведене акције на графичким 
приказима  позивањем pop-up менија десним кликом миша. 

Испод почетне листе менија потребно је приказивати листу са последња три догађаја 
односно аларма. 

Листе догађаја и аларма требају да имају следеће информације: 

Датум 

Време  

Напонски ниво 

Назив поља 

Опис сигнала 

Узрок 

Стање сигнала 

Листа догађаја треба да има два мода приказивања, у којима су сигнали сортирани у 
односу на: 

Време када су регистровани од стране система (архивска листа - лог) 

Време када су се стварно десили (ХРД) 

Аларми се генеришу у листи када се десе следеће ситуације: 

Промена стања на бинарним улазима  

Нарушавање дефинисаних ограничења код аналогних величина 
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Сигнал квара од стране уређаја погођеним кваром 

Појаве системске грешке 

Прекида у комуникацији. 

Аларми се потврђују од стране оператера, а треба да постоји могућност и аутоматске 
потврде и квитирања након престанка аларма. 

Треба предвидети функције сортирања, филтрирања, претраживања и коментарисања 
порука, при раду са листама аларма и догађаја. 

Функције филтрирања треба да омогући филтрирање по критеријумима који могу бити 
време, напонски ниво, назив поља, опис сигнала, врсте догађаја итд. 

Приказ одређеног писача, текућег или архивског потребно омогућити са графичких 
приказа, десним кликом миша на селектовану величину. Потребно је да постоји и 
могућност конфигурисања и приказа више мерених верених величина на истом 
дијаграму. 

Подсистем за обраду прокупљених података 

Подсистем за обраду података извршава логичке и аритметичке операције над 
подацима из реал-тиме базе података, проверава појаву налога за командовањем од 
стране оператера, као и валидност издатих налога. Такође, треба да проверава и 
постојање алармних граница. Уколико се појаве вредности изнад или испод 
дефинисаног прага промене неке аналогне величине или промена статуса, генерише 
се процесирање догађаја, којим му се додељују разни статуси и класе које се приказују 
на ХМИ подсистему. 

Подсистем за контролно/командне функције 

Овај подсистем преузима информације из реал-тиме базе података или их добија у 
облику налога од операторске HMI станице.  

Команде могу да буду једностепене, двостепене и  реад команде, при чему се може 
дефинисати потврда извршења команде приликом издавања налога од стране 
оператера, и ограничење трајања командне процедуре. 

Треба да постоји могућност креирања блокадних услова, као и дефинисање услова за 
извршење аутоматизованих функција командовања. 

A2.1.1.4. Орман за СДУ са пратећом опремом 

Систем за надзор и управљање са пратећом опремом треба да буде смештен у 
орману у просторији за управљање. 

Табела 4. Орман за СДУ са пратећом опремом 

ДЕО ОПИС 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

ЗАХТЕВИ 

ОПШТИ ЗАХТЕВИ 

 
REK орман za унутрашњу монтажу са вентилатором за хлађење,19“ регалом и 
могућности приступа са предње и задње стране 

 Димензије ормана (дубина x ширина x висина)  mm 600 x 800 x 2000 

 IP заштита  IP 54 

 
Врата са ојачаним шаркама и стакленим 
прозором 

 
бравица за 
закључавање 

 
Једнополни заштитни аутомат за наизменични 
напон предвиђен за монтажу на ДИН шину - 
номинална струја 16 А 

ком. 3 
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Двополни заштитни аутомат за једносмерни 
напон предвиђен за монтажу на ДИН шину - 
номинална струја 6 А 

ком. 4 

 Светиљка са флуоресцентном сијалицом 40 W ком. 1 

 Микропрекидач за монтажу на врата 230 V, 6 A ком. 1 

 
Грејач, са носачима за монтажу у унутрашњост 
ормана, адекватно оклопљен, 200 W 

ком. 1 

 Термостат за регулацију темпратуре 0-30 оC ком. 1 

 
Монофазна утичница предвиђенa за монтажу на 
шине ормана 

ком. ≥ 5 

 Извлачива фиока ком. 1 

 Монтажна плоча ком. 2 

 Клеме ком. 
према пројекту (са 
10% резерве) 

A2.1.1.5. Оптички и STP каблови 

Табела 5. Оптички и STP каблови 

ДЕО ОПИС 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

ЗАХТЕВИ 

ОПШТИ ЗАХТЕВИ 

 

Оптички каблови одговарајућих дужина и са 
одговарајућим конекторима, anti-rat заштитом 

 

комплет 

У зависности од 
техничког решења 
и опреме за коју се 
определи понуђач 

 STP каблови одговарајућих дужина са RJ45 оклопљеним конекторима CAT ≥ 5e 

 

Техничка (Пројектна) документација 

Техничка документација се израђује на основу геодетских и сеизмолошких подлога, 
геотехничког елабората, као и осталих подлога, односно елабората, зависно од врсте 
и класе објекта, посебности локације на којој се планира грађење објекта и од врсте 
техничке документације у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и 
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објеката и садржај техничког документа 
у свему мора бити у складу са захтевима националне регулативе. Документација се 
испоручује у облику спремном за достављање надлежној Управи. Такође је обавеза 
изабраног пројектанта да одговори на све захтеве надлежне Управе у поступку, до 
добијања Употребне дозволе. 

Подлоге за израду техничке документације 

Обавеза Наручиоца је да достави: Техничке услове, Пројектни задатак, Идејни 
пројекат и Решење о одобрењу за извођење радова за изградњу предметног објекта у 
складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи. 

Пројекат за извођење (ПЗИ) 

Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених пројеката којим  се утврђује 
следеће: 

грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са 
опремом и инсталацијама  
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техничко-технолошка и организациона решења за  градњу објекта  

инвестициона вредност објекта и услови одржавања објекта  

Пројекат за извођење израђује се за потребе извођења грађевинских, занатских, 
инсталатерских радова и других радова, односно за потребе изградње објекта. Обим и 
садржај техничког документа у свему мора бити у складу са захтевима националне 
регулативе, важећих Закона и Правилника. 

Пројекат за извођење обавезно садржи и друге делове пројекта који нису били 
предмет Идејног пројекта, а неопходни су за извођење радова. 

Пројекат изведеног објекта (ПИО) 

Пројекат изведеног објекта је скуп међусобно усаглашених пројеката који се израђују 
за потребе утврђивања подобности за употребу, односно прибављања употребне 
дозволе, коришћење и употребе објекта, а представља Пројекат за извођење са 
унетим изменама насталим у току грађења. 

3.3. Рок за извођења радова: 

Максимално до 150 календарских дана од увођења у посао, односно од дана 
прибављања Пријаве радова добијене по предметном Решењу о одобрењу за 
извођење радова. 

Рок за израду Пројекта за извођење је 21 календарски дан од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.      
   

Рок за израду Пројекта изведеног објекта је 15 календарских дана од дана 
потписивања Записника о функционалној провери објекта, без примедби. 

Техничка (пројектна) документација предаје се Наручиоцу, што ће се констатовати 
записнички.  Наручилац ће прегледати достављену документацију и дати сагласност 
на исту. 

Коначна цена радова може бити већа, односно мања од укупно уговорене цене радова 
у случају вишкова, односно мањкова радова у односу на уговорене количине, али тако 
да вишкови, односно мањкови радова за сваку појединачну позицију не прелазе 10% 
уговорених количина. За вишкове односно мањкове радова важе уговорене јединичне 
цене, а све у складу са Посебним узансама о грађењу (Службени лист СФРЈ бр.18/77). 

 
Рок за извођење радова и извршење услуге мoжe сe прoдужити услед:  

 Прибављања услова и сагласности на пројекат и друге неопходне 

документације од надлежних институција – чекање од тренутка предаје 

захтева. 

 Ревизија и усвајање пројеката од стране Наручиоца.  

 Кaшњeњa Нaручиoцa у испуњeњу њeгoвих oбaвeзa, услeд настанка 

непредвиђених догађаја и oбjeктивних oкoлнoсти, 

 Због застоја у раду изазваног актом надлежног органа, за који није      

одговоран Извођач.  

 За накнадне, непредвиђене радове и вишкове радова преко 10% 

уговорене вредности, у поступку уговорања у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

 Остале објективне околности настале након закључења уговора, а које 

не зависе од воље уговорних страна и које су такве да отежавају 

испуњење обавезе једне стране, или се због њих не може остварити 

сврха закљученог уговора. 
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У случају наступања наведених околности, на захтев Извођача, Наручилац ће 
издати писану сагласност за продужење рока и то за онолико дана колико су 
трајале сметње проузроковане непредвиђеним догађајима и објективним 
околностима. 

Испорука пројектне документације 

Пројектну документацију испоручити у следећем броју примерака: 

4 (четири) примерка Пројекта за извођење у папирној форми 

4 (четири) примерка Пројекта изведеног објекта у папирној форми 

2 (два) примерка на ЦД-у Пројекта за извођење, Пројекта изведеног објекта и по 
потреби осталих елабората и студија (графички део у dwg формату, текстуални део у 
xls/doc формату). 

Извођач је у обавези да писменим путем извештава Наручиоца о разлозима кашњења 
и фазама у којима се налази израда пројектне документације итд. 

Ова мировања рокова биће евидентирана у писаној форми и верификована од стране 
Наручиоца. 

Уз сваку привремену ситуацију извођач доставља детаљан извештај о степену 
готовости уговорене документације, на који наручилац мора да се сагласи. 

Приказани рокови израде документације, по фазама израде, биће основ за праћење 
реализације уговора у техничком и финансијском смислу. 

Понуђач се обавезује да у фази пројектовања сарађује са свим лицима који су 
ангажовани од стране ОДС „ЕПС Дистрибуција“ а у циљу реализације пројекта. 

Пројектант је обавезан да пружи пројектантску подршку и у фази извођења радова, 
односно да се одазове сваком позиву наручиоца уколико се појаве потребе за 
изменама у пројектној документацији, које се у моменту потписивања уговора не могу 
сагледати 

Техничка документација подлеже интерној техничкој контроли.  

Интерну техничку контролу појединих делова пројектне документације ће вршити 
Наручилац и дати коментаре/примедбе на достављену документацију у писаном 
облику. 

Извођачу ће бити достављене примедбе/коментари у писаном облику. 

Извођач ће доставити исправљену техничку документацију. 

Примедбе добијене од надлежних органа, које се односе на налог за исправљање 
и/или допуну техничке документације, Наручилац може доставити и електронским 
путем, по коме ће се вршити исправке техничке документације. 

Извођач ће доставити Наручиоцу исправљену техничку документацију три дана пре 
истека рока предвиђеног у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене 
процедуре. Уколико Извођач није у могућности да исправи техничку документацију у 
предвиђеном року у обавези је да о томе писмено извести Наручиоца у напред 
наведеном року. 

Све исправке по налогу надлежних институција се врше без додатних надокнада. 
Извођач је дужан да се одазове сваком позиву надлежних институција, и да пружи 
разјашњења, тумачења. 

На захтев представника Наручиоца Извођач је дужан да пружи сва потребна 
обавештења у погледу стања израде пројектне документације, обезбеди увид у рад на 
пројектној документацији и упознавање са парцијалним резултатима. 

Трошкови ангажовања именованих пројектаната, учешће и присуствовање стручним 
састанцима у циљу израде пројектне документације подразумева се да су укључени у 
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цену израде пројектне документације која је специфицирана у овој документацији. 
Понуђач је обавезан да се одазове сваком позиву Наручиоца. 

У циљу праћења реализације радова и динамике у уговореном року, израда детаљног 
динамичког плана, приказаног као гантограм, је обавезна након закључења уговора и 
мора бити у сагласности са роком датим у понуди.  

Динамика извођења грађевинских, грађевинско занатских и инсталатерских радова 
мора бити усаглашена са динамиком набавке и испоруке опреме и извођењем 
електромонтажних радова. 

Сва документација која се доставља Наручиоцу мора бити оверена у складу са 
важећим правилницима, прописима и упутствима надлежних органа. 

Пријемно испитивање опреме 

Пре испоруке и уградње средњенапонске електроенергетске опреме, Извођач је дужан 
да писано обавести Наручиоца и позове га на пријемно испитивање, као и да уз позив 
достави протокол о пријемном испитивању на сагласност Наручиоцу и то 5 дана пре 
пријемног испитивања, а 7 дана, уколико је пријемно испитивање у иностранству. 
Наручилац се обавезује, да по добијању обавештења и позива на пријемно 
испитивање формира стручну радну групу за пријемно испитивање и у року од 
наредна 3 радна дана писано обавести Извођача да је сагласан са протоколом о 
пријемном испитивању и да му достави списак људи (до три члана), који представљају 
стручну радну групу Наручиоца. 

Трошкове процеса пријемног испитивања, као и трошкове превоза, смештаја и исхране 
стручне радне групе Наручиоца сноси Извођач. 

Након сваког извршеног пријемног испитивања опреме у свему према претходно 
договореном протоколу, сачиниће се и обострано потписати Записник о пријемном 
испитивању. 

Извођач је дужан да одмах отклони све евентуалне недостатке и примедбе које су 
констатоване на пријемном испитивању и након тога поново позове Наручиоца на 
пријемно испитивање у складу са ставом 1. овог члана. 

Након поново извршеног пријемног испитивања у делу који у претходном испитивању 
није задовољио сачиниће се и обострано потписати Записник о успешно обављеном 
пријемном испитивању. 

Обавезну садржину понуде мора чинити техничка документација за испоручену 
опрему:  

Атести о типском испитивању: (Достављају се: оверене копије првих страна тражених 
атеста о типском испитивању које су преведене на српски језик од стране овлашћеног 
преводиоца; комплетне копије атеста о типским испитивањима у електронском или 
штампаном облику) 

за уређаје за заштиту и управљање, по протоколу IEC 61850 или одговарајући, 

за понуђене ћелије  35 kV и 10 kV, по  IEC  62271-200 или одговарајући, добијене од 
независне акредитоване лабораторије 

Каталози: (Каталози могу бити достављени у електронском или штампаном облику) 

за 35 и 10 kV ћелије,  

за заштитно-управљачке уређаје, 

за опрему за локално и даљинско управљање.  

Одмах по завршетку радова, достављене пратеће документације за испоручену 
опрему и изведене радове, декларације о квалитету опреме и материјала за које није 
наведена пратећа документација у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене, 
успешно завршеног испитивања пред пуштање у рад (функционалног испитивања 
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Наручиоца), достављених корисничких упутстава, Извођач ће писаним путем упутити 
Наручиоцу захтев за функционалну проверу објекта и уграђене опреме уз потписану и 
оверену Изјаву о завршетку извођења радова. 

У име и за рачун Наручиоца комисија коју одреди Наручилац уз присуство 
представника Извођача, ће извршити функционалну проверу објекта и уграђене 
опреме и материјала о чему ће се сачинити и потписати Записник и исти доставити 
Извођачу. 

Уколико су Записником констатоване примедбе, функционална провера објекта ће 
бити поновљена након отклањања евидентираних примедби од стране Извођача, у 
року који одреде комисија Наручиоца.  

Комисија Наручиоца, након успешне функционалне провере објекта, сачиниће и 
потписати Записник о функционалној провери објекта и исти доставити Извођачу. 

Уколико Наручилац буде имао примедбе на изведене радове приликом пуштања 
опреме под напон, Извођач је дужан да те примедбе отклони у року који одреди 
Наручилац. 
3.4. Гарантни рок 

Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему не сме бити краћи од 36 месеци 
од потписивања Записника о функционалној провери објекта, без примедби. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току 
трајања гарантног рока. 

3.5.Место извођења радова: 

Објекат ТС 35/10 kV Момин Камен ће се градити на кп бр. 1410/1 и 1410/2, КО 
Дупљане, Општина Владичин Хан. 

Обавезан обилазак места извођења радова 

Наручилац ће пре истека рока за подношење понуда, односно дана 26.04.2017. год. у 
10 часова обезбедити обилазак локације објекта и потенцијални понуђачи имају 
обавезу да на истој присуствују лично или преко својих овлашћених представника. 
Увид ће бити истовремен за све и неће се омогућавати индивидуалан увид ван 
заказаног термина. Лица која долазе у обилазак места извођења радова морају имати 
и предати овлашћеном лицу Наручиоца потписана и оверена овлашћења Понуђача за 
обилазак локације. Понуђачи треба да најаве обилазак локације на mail 
ana.pavlovic@epsdistribucija.rs и Миодраг Здравковић (тел. 064-8367805) радним 
данима (понедељак – петак) у времену од 07.30 до 15.30 часова. 

Свим потенцијалним понуђачима, који изврше обилазак локације, овлашћено лице 
Наручиоца ће потписати и оверити образац – Потврда о обиласку локације која је 
саставни део Конкурсне документације (Образац бр. 12). Потенцијални понуђач на 
локацију треба да донесе образац потврде, потписан и оверен од стране овлашћеног 
лица потенцијалног понуђача. 

Потписана и оверена од стране Наручиоца Потврда о обиласку локације је обавезан 
елемент Понуде. Понуде које не буду садржале овај образац потписан и оверен од 
стране Наручиоца, сматраће се неприхватљивим. 
  

mailto:ana.pavlovic@epsdistribucija.rs
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Ред. 
бр. 

4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

1. 

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар; 

Доказ:  

- за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда  

- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра  

Напомена:  
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког члана групе понуђача 
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 

доставити и за сваког подизвођача  

2. 

Услов: Да понуђач 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 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

Доказ: 

- за правно лице: 

1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – 
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта. 

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – 
Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим 
у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је 
обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-
za-pravna-lica-i-uverenja-za-fizicka-lica.htm 

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре – Уверење Основног суда  (које обухвата и податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно 
лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
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кривично дело преваре. 

Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке 
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 
суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није 
осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело 
примања и давања мита. 

- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – 
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта. 

Напомена:  
 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити 

овај доказ и за правно лице и за законског заступника 
 У случају да правно лице има више законских заступника, ове 

доказе доставити за сваког од њих 
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког члана групе понуђача 
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 

доставити и за сваког подизвођача  
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3. 

Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе 
када има седиште на њеној територији 

Доказ: 

- за правно лице, предузетнике и физичка лица:  

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 

2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, 
односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног 
лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

Напомена: 
 Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој 

потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне 
приходе прибављају и од других локалних 
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду 
локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих 
локалних органа/организација/установа  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе 
наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције 
за приватизацију да се налази у поступку приватизације 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
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доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
 

4.  

Услов:Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде 

Доказ: 

Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона 
(Образац бр.4.) 

Напомена: 

 Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за 
заступање понуђача и оверена печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити 
достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача 
из групе понуђача и оверена печатом.   

 

 

4.2  ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

 

5. 

Услов: Да располаже неопходним кадровским  капацитетом. 

Под кадровским капацитетом се сматра да понуђач, на дан подоношења 
понуде, запошљава на неодређено или одређено време или радно 
ангажује ван радног односа са пуним радним временом, у складу са 
важећим Законом о раду најмање: 
 - jедног дипломираног инжењера електротехнике, (ВСС) са лиценцом 
350 или 351; 
 - jедног дипломираног инжењера архитектуре, (ВСС) са лиценцом 300; 
 - jедног дипломираног грађевинског инжењера, (ВСС) са лиценцом 310 
или 311; 
- jедног дипломираног грађевинског инжењера, (ВСС) са лиценцом 312 
или 315 или 318; 
- jедног дипломираног инжењера грађевине, (ВСС) са лиценцом  410 или 
411; 
- једног дипломираног инжењера електротехнике, (ВСС) са лиценцом 
450 или 451; 
- једног дипломираног инжењера електротехнике, (ВСС) са лиценцом 
353; 
- једног дипломираног инжењера електротехнике, (ВСС) са лиценцом 
453; 

- једног дипломираног инжењера геодезије, (ВСС) са лиценцом 471;  
- најмање 12 електромонтера (ССС/КВ/ВКВ); 
- најмање 2 бравара (ССС/КВ/ВКВ); 
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- једног дипломираног инжењера, (ВСС) са лиценцом заштите од пожара 
бр. 152 издате од стране Министрарства унутрашњих послова; 
- најмање 1 (једно) лице са положеним стручним испитом о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду. 
  

Доказ: 

Као доказ да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
дужан је да уз понуду достави: 
- Образац 7 - кадровски капацитет понуђача, 
- копија доказа о радном статусу (МЗа/М-А образац) - за лица 

запослена на неодређено или одређено време или други доказ о 
ангажовању и начину ангажовања за лица запослена по другом 
основу,  

- Фотокопије лиценци и потврде Инжењерске коморе Србије о 
важности истих, 

- Фотокопија уверење о положеном стручном испиту о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на 
раду. У случају да Понуђач за обављање послова безбедности и 
здравља на раду, ангажује по Уговору правно лице прилаже се 
фотокопија лиценце за правна лица за обављање послова 
безбедности и здравља на раду од Министарства рада и социјалне 
политике Владе Републике Србије - сходно Закону о безбедности и 
здрављу на раду са пратећим подзаконским актима и уговор о 
пословној сарадњи или сл (то правно лице не мора бити члан групе 
понуђача нити подизвођач). 

 
НАПОМЕНА: „Достављени докази морају бити у складу са Законом о 
раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)“ 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Услов:  
Довољним пословним капацитетом сматра се да је понуђач у 
периоду од претходне три године (2014., 2015. и 2016.) 
 
1. 

1. Пружио услугу пројектовања, израде техничке документације, 
најмање три (3) ТС 35/10 kV или вишег напонског нивоа, која је 
испоручена и прихваћена за потребе изградње и извођења радова 
на изгрaдњи/реконструкцији трафостанице 35 kV или вишег 
напонског нивоа, у укупном износу не мањем од 10.000.000,00 
динара у претходне три године (2014., 2015., 2016. год.) 

2. Извео радове на изградњи и/или реконструкцији најмање три 
трансформаторске станице 35/10 kV или вишег напонског нивоа који 
су укључивали и испоруку опреме која се уграђује, од тога да је 
извео радове на изградњи минимум једне комплетне 
трансформаторске станице 35/10 kV  или вишег напонског нивоа, у 
укупном износу не мањем од 190.000.000,00 динара у претходне три 
године (2014., 2015., 2016. год.) 

2.  

     - Понуђач мора бити ауторизован од стране произвођача за   
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понуђену опрему која је предмет јавне набавке и то:  

3. 35 kV и 10 kV постројење 

4. Заштитно управљачки микропроцесорски уређаји  

5. Енергетски трансформатори 

 

3. 

6. Поседује уведене следеће стандарде система квалитета: 

Стандард SRPS ISO 9001 
Стандард SRPS ISO 14001 
Стандард SRPS OHSAS 18001  

 
Доказ: 

Као доказ да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, 
дужан је  да, уз понуду, достави: 

 
7. Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце- референц 

листе понуђача за 2014., 2015. и 2016.годину (образац бр.5а и 
образац бр.5б) 

8. Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце - потврде  
наручиоца (крајњег корисника – власника ЕЕО) за 2014., 2015. и 
2016. годину. (образац бр.6а и образац бр.6б) 

9. Изјаву о ауторизацији понуде од произвођача понуђене опреме, 

потписане и оверене од стране произвођача понуђених добара. 

Изјаву о ауторизацији понуде потписује и оверава произвођач 

понуђених добара или представник произвођача (правно лице 

основано од стране произвођача). Изјава се доставља на Обрасцу 

из конкурсне документације или на меморандуму произвођача. 

Уколико је Изјава о ауторизацији достављена на меморандуму 

произвођача-представника произвођача, обавезно мора да садржи 

све елементе и податке који се налазе на Обрасцу из конкурсне 

документације.  

Уколико је Изјава о ауторизацији достављена на страном језику, она 
мора бити преведена на српски језик.  

10. копије важећих стандарда који су тражени 

 

 

 

 

7. 

Услов: Да располаже неопходним техничким  капацитетом. 

Довољним техничким капацитетом да у моменту подношења понуде  
поседује, као власник, корисник или закупац минимум следећу 
механизацију и опрему: 

11. Теретно возило носивости преко 5t са хидрауличном дизалицом – 

ком. 2;  

12. Теретно возило носивости преко 3,5t – ком. 1;  
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13. Комбиновано возило за превоз радника и терета до 3,5t – ком.2; 

 

Доказ: 

Као доказ да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, 
дужан је да уз понуду достави: 

14. очитане саобраћајне дозволе важеће у тренутку отварања понуда, 

са копијом важеће полисе осигурања или копије уговора о 

лизингу/закупу или другим правним основом коришћења (ако 

возило/саобраћајна дозвола не гласи на име подносиоца понуде), 

15. за  хидрауличне  дизалице  -  стручни   налаз   овлашћене   

иституције  о  доказу исправности/испитивању 

 

 
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне 
услове из тачака 1. до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) 
и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. 
Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава 
самостално без обзира на ангажовање подизвођача. 
2. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује 
достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са 
капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на 
основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне 
документације. 
3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у 
неовереним копијама. 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. 
4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато 
што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је 
понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (која мора бити потписана и 
оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, 
понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар 
понуђача.   
На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће 
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1)извод из регистра надлежног органа: 
-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 
2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона 

http://www.apr.gov.rs/
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-регистар понуђача: www.apr.gov.rs 
5. 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. 
6. 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. 
7. 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. 
8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 
став 1. Закона, 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 
9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана 
настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени 
писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин. 
 
 
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. 
Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на 
понуђеној цени као једином критеријуму. 
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када 
постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац 
мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена 
није већа од 5% у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача. 

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује 
порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона 
којим се уређује порез на доходак грађана. 

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим 
понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу 
закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице 
резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из 
члана 86. става 6. ЗЈН). 

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим 
понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу 
закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице 
резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из 
члана 86. става 6. ЗЈН). 

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. 
до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава 
потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 
2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 

http://www.apr.gov.rs/
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Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. 
до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава 
потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских 
заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са 
друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума. 

5.1. Резервни критеријум 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извођења радова. У случају истог понуђеног рока извођења радова, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гарантни рок. 
Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати 
најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача 
који имају исту најнижу понуђену цену, најкраћи рок извођења радова и најдужи 
гарантни рок. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац 
ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће председник 
Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 
папиру биће додељен уговор  о јавној набавци. 

 
 
6.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и 
потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и 
услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у 
поступку јавне набавке. 
Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама 
(у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и 
доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у 
супротном, понуда се одбија као неприхватљива. 
 

6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена 
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће 
поступак јавне набавке на српском језику.  
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику. 
Део понуде који се тиче техничких карактеристика (техничкa документацијa - 
(каталог или извод из каталога или проспект или сличан документ), може бити 
достављен на енглеском језику или неком другом страном језику. Уколико се 
приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском/или 
неком другом страном језику потебно превести на српски језик, Наручилац ће 
позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде. 
 

6.2  Начин састављања и подношења понуде 
Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене 
податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је 
печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у 
регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског 
заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим 
документима који представљају обавезну садржину понуде. 
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Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и 
повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни 
листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати.  
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди 
изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и 
тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при 
отварању може проверити да ли је затворена, као и када је поднета, на адресу: 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Тело за централизоване јавне 
набавке, одељење Ниш, Бул др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш, - са 
назнаком: „Понуда за јавну набавку радова: Изградња ТС 35/10 kV „Момин 
Камен - Јавна набавка број 199-16 - НЕ ОТВАРАТИ“.  
На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, 
телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе 
понуђача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и 
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.  
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, 
дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су 
потписале образац понуде и печат понуђача.  
 

6.3  Обавезна садржина понуде 
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 
77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени 
прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен 
следећим ставом ове тачке: 

 Образац понуде  

 Структура цене  

 Изјава о независној понуди  

 Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона  

 Списак изведених радова  

 Потврда о референтним набавкама  

 Списак извршених услуга  

 Потврда о референтним набавкама  

 Изјава понуђача – технички капацитет 
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 Изјава понуђача – кадровски капацитет 

 Изјава о ауторизацији 

 Изјава о обиласку локације 

 Изјаву о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску гаранцију 
за добро извршење посла и повраћај авансног плаћања 

 Изјава да ће понуђач доставити меницу као средство финансијског 
обезбеђења  за отклањање недостатака у гарантном року 

 Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду 
трошкова у складу са чл.88 Закона 

 средства финансијског обезбеђења  

 Потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“  

 Прилог о безбедности и здрављу на раду 

 Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у 
случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду 
подноси група понуђача 

 Докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. 
Закона и Одељком 4. конкурсне документације  

 Техничка документација наведена у тачки 3. Техничке спецификације  
 
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове 
из позива за подношење понуда и конкурсне документације. 
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку 
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже 
неистините податке. 
 

6.4  Подношење и отварање понуда 
Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за 
подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на 
начин на који су послате. 
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у 
позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка 
отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да 
је поднета неблаговремено. 
Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити 
дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног 
предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване 
набавке, одељење Ниш, Бул др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш. 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, 
морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне 
набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку,(пожељно је да 
буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и 
потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у 
регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског 
заступника уз доставу овлашћења у понуди. 
Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе 
подаци у складу са Законом. 
Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени 
представници понуђача, који преузимају примерак записника. 
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Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања 
понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда 
понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда. 
 

6.5  Начин подношења понуде 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са 
подизвођачем. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно 
наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  
Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку 
понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је 
понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, 
Наручилац ће све такве понуде одбити. 
Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као 
подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака 
понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  
 

6.6  Измена, допуна и опозив понуде 
У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету 
понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – 
ДОПУНА - Понуде за јавну набавку радова: Изградња ТС 35/10 kV „Момин 
Камен“ - Јавна набавка број 199-16  – НЕ ОТВАРАТИ“. 
У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом 
стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у 
целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или 
допуна односи. 
У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду 
писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за 
јавну набавку радова: Изградња ТС 35/10 kV „Момин Камен“ - Јавна 
набавка број 199-16  – НЕ ОТВАРАТИ“. 
У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, 
Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу. 
 

6.7  Партије 
Набавка није обликована по партијама. 
 

6.8  Понуда са варијантама 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

6.9  Подношење понуде са подизвођачима 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 
поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе: 
- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору; 
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 
може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 
обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, 
омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у 
одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова. 
Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање 
подизвођача. 
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава 
сваки подизвођач у своје име. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути 
уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако 
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац 
може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се 
извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу 
доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити 
добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори 
уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач 
(добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
 

6.10 Подношење заједничке понуде 
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део 
понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се 
међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који 
обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним 
набавкама и то:  

 податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да 
испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у 
одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 
испуњеност тих услова,. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. 
Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа 
дефинисаних конкурсном документацијом. 
У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе 
понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у 
складу са чланом 75. став 2. Закона) 
Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
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6.11 Понуђена цена 
Цена се исказује у динарима. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са 
или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста 
без пореза на додату вредност.  
Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале 
у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке 
меродавна ће бити јединична цена. 
Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом. 
Понуђена цена мора садржати све трошкове рада, уграђеног материјала и 
опреме, ангажовања опреме и механизације, трошкови утовара опреме и 
материјала, транспорт, трошкове царине уколико је из увоза, трошкове 
шпедиције, комплетно осигурање до места испоруке и након испоруке до 
завршетка извођења радова, трошкови испуњења обавеза у гарантном 
периоду, све евентуалне трошкове везане за испуњавање одредби Закона о 
безбедности и здрављу на раду и Закона о заштити животне средине, као и 
трошкове за прибављање средстава финансијског обезбеђења и све остале 
зависне трошкове. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 

       6.12.    Рок извођења радова:        

Максимално до 150 календарских дана од увођења у посао, односно од дана 
прибављања Пријаве радова добијене по предметном Решењу о одобрењу за 
извођење радова. 

Рок за израду Пројекта за извођење је 21 календарски дан од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.      
   

Рок за израду Пројекта изведеног објекта је 15 календарских дана од дана 
потписивања Записника о функционалној провери објекта, без примедби. 
       

Техничка (пројектна) документација предаје се Наручиоцу, што ће се 
констатовати записнички. Наручилац ће прегледати достављену документацију 
и дати сагласност на исту. 

Рок за извођење радова и извршење услуге мoжe сe прoдужити услед:  
 

 Прибављања услова и сагласности на пројекат и друге неопходне 

документације од надлежних институција – чекање од тренутка предаје 

захтева. 

 Ревизија и усвајање пројеката од стране Наручиоца.  

 Кaшњeњa Нaручиoцa у испуњeњу њeгoвих oбaвeзa, услeд настанка 

непредвиђених догађаја и oбjeктивних oкoлнoсти, 

 Због застоја у раду изазваног актом надлежног органа, за који није      

одговоран Извођач.  
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 За накнадне, непредвиђене радове и вишкове радова преко 10% 

уговорене вредности, у поступку уговорања у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

 Остале објективне околности настале након закључења уговора, а које 

не зависе од воље уговорних страна и које су такве да отежавају 

испуњење обавезе једне стране, или се због њих не може остварити 

сврха закљученог уговора. 

У случају наступања наведених околности, на захтев Извођача, Наручилац ће 
издати писану сагласност за продужење рока и то за онолико дана колико су 
трајале сметње проузроковане непредвиђеним догађајима и објективним 
околностима. 

 

       6.13.     Гарантни рок: 

Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему и материјал не сме бити 
краћи од 36 месеци од потписивања Записника о функционалној провери 
објекта, без примедби. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке 
у току трајања гарантног рока. 

 

6.14.     Начин и услови плаћања 

Максимално прихватљив аванс за Наручиоца износи 40% од вредности понуде 
без ПДВ - а. 

Плаћање за изведене радове вршиће се након испоставе привремених и 
окончаних ситуација, које су оверене од стране Надзорних органа. 

Наручилац ће плаћање извршити на следећи начин: 

___% (максимално 40%) од укупно уговорене вредности биће дозначено као 
бескаматни аванс (уколико понуђач тражи аванс) у року од 15 (петнаест) дана 
од дана достављања предрачуна и неопозиве, безусловне банкарске 
гаранције, плативе на први позив, без права на приговор у висини захтеваног 
аванса. Рок важења банкарске гаранције је 30 дана дужи од уговореног рока 
важења уговора. Извођач ће доставити авансни рачун у висини примљеног 
аванса у року од 3 (три) дана од пријема истог. 

Плаћање по испостављеним привременим ситуацијама, које су оверене од 
стране Надзорних органа, вршиће се по одбитку процента исплаћеног аванса, у 
законском року до * дана од дана пријема исправних ситуација на писарницу 
Наручиоца и уз услoв дa срeдствa oбeзбeђeњa нису истeклa. 

Извођач је дужан да уз привремене ситуације достави Записник о 
примопредаји предметних радова и уграђене опреме и материјала, који се 
односи на део радова и опреме обухваћених привременом ситуацијом. 

Плаћање по завршетку уговорених радова, окончаном ситуацијом, вршиће се у 
законском року до * дана од дана пријема исправне окончане ситуације и 
извршене примопредаје изведених радова и уграђене опреме, које записнички 
оверава комисија за примопредају изведених радова и уграђене опреме 
уговорних страна, по одбитку процента исплаћеног аванса, уз доставу менице, 
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као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и уз услoв дa 
срeдствa oбeзбeђeњa нису истeклa. 

Уз окончану ситуацију Извођач је дужан да достави Записник о функционалној 
провери објекта. 

Плаћање ће се вршити у динарима. 

Порез на додату вредност обрачунаће се у складу са важећим Законским 
прописима. 

Ситуације се достављају на адресу Наручиоца: „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд,Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 10000137, за Ниш, Булевар 
Зорана Ђинђића, 46а, 18000 Ниш и морају да садрже број уговора. 
 
Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених 
ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога 
овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. 
глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 
132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног 
надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015). 
Привремене и окончане ситуације се испостављају према количинама из 
обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране 
Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и 
изградњи. 
Уговор се може испунити највише до износа новчаних средстава која се 
плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се 
извршити финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним 
актима Наручиоца. 
* Напомена: Наручилац ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015) уговором са 
изабраним понуђачем дефинисати рок плаћања (до 45 или до 60 дана) у зависности од статуса 
изабраног понуђача (субјекат јавног сектора или привредни субјекат). 

 
 

6.15. Рок важења понуде 
Понуда мора да важи најмање 120 (словима:стодвадесет) дана од дана 
отварања понуда.  
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити 
одбијена, као неприхватљива.  
 

6.16 Средства финансијског обезбеђења 

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у 
даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у 
поступку јавне набавке (достављају се уз понуду), као и испуњење својих 
уговорних обавеза (достављају се приликом закључења уговора или након 
извођења радова) 
Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет 
понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде. 
Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског 
обезбеђења. 
Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда. 
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Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност  СФО мора се продужити.  

  

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења: 

У понуди: 

1. Изјаву о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла  

Садржај Изјаве о намерама банке: 

Изјава о намерама банке о издавању банкарске гаранције мора бити издата на 
меморандуму пословне банке, оверена и потписана од стране овлашћеног 
лица банке.  

Изјава о намерама банке je обавезујућег карактера и мора да  садржи: 

- датум издавања 

- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и 
корисника банкарске гаранције 

- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати 
неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла  без права приговора на 10%  од вредности понуде без ПДВ у  
износу од .....................(навести износ и валуту)  и  роком важности 30 дана 
дужим од уговореног рока важења уговора.  

- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова 
понуда буде изабрана као најповољнија у јавној набавци Изградња ТС 35/10 kV 
„Момин Камен“ (навести предмет ЈН)  број ЈН 199-16 коју спроводи ЈП 
„Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване набавке, 
одељење Ниш  

2.Меницу за озбиљност понуде 

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави: 

 
1. бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је 

издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“ потписана од стране 
законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин 
који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 
16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. 
повеља) 

16. евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка 

Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину 

вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 

80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да 

региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога 

се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа 

(тачка 4. став 2. Одлуке). 

17. Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да 

може наплатити меницу  на износ од 5% од вредности понуде (без ПДВ-

а) са роком важења минимално (мин.30 дана) дужим од рока важења 
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понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за 

последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, 

које мора бити издато на основу Закона о меници.  

18. овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање 

менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу 

и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача; 

 

2. копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за 
располагање новчаним средствима понуђача, оверену од стране пословне 
банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  
датуму на меничном овлашћењу, односно  датуму регистрације менице,  
3.   фотокопију ОП обрасца. 

4.  доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије 
(фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне 
банке која ће извршити регистрацију менице  или извод са интернет странице 
Регистра меница и овлашћења НБС)  

У  случају  да  изабрани  Понуђач  после  истека  рока  за  подношење  понуда,  
а  у  року важења  опције  понуде,  повуче  или  измени  понуду,   не  потпише  
Уговор  када  је његова  понуда  изабрана  као  најповољнија или не достави 
Сфо за добро извршење посла и за повраћај авансног плаћања које је 
захтевано уговором, Наручилац  има  право  да  изврши  наплату бланко 
сопствене менице  за  озбиљност  понуде. 

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје 
Наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за 
повраћај авансног плаћања која су захтевана у закљученом уговору. 

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по 
закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија. 

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са 
захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива због битних недостатака 

или 

 

 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у 
висини од 5% вредности понудe, без ПДВ. 

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на 
приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 
(словима: тридесет) календарских дана дужи од рока важења понуде. 

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:  

 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове 
или измени своју понуду или 

 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише 
уговор о јавној набавци или  
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 понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство 
обезбеђења за добро извршење посла и повраћај авансног 
плаћања у складу са захтевима из конкурсне документације. 

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају 
спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена 
материјалног права Републике Србије.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у 
случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске 
арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног 
права Републике Србије. 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). 

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор 
одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као 
најповољнија, а понуђачу са којим је закључен уговор у року од осам дана од 
дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених 
обавеза која су захтевана Уговором. 

 

3. Изјаву о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску 
гаранцију за повраћај авансног плаћања  

Садржај Изјаве о намерама банке: 

Изјава о намерама банке о издавању банкарске гаранције мора бити издата на 
меморандуму пословне банке, оверена и потписана од стране овлашћеног 
лица банке.  

Изјава о намерама банке je обавезујућег карактера и мора да  садржи: 

- датум издавања 

- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и 
корисника банкарске гаранције 

- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати 
неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за 
повраћај авансног плаћања  без права приговора на ___ (максимум 40%)  од 
вредности понуде без ПДВ износу од .....................(навести износ и валуту)  и  
роком важности 30 дана дужим од уговореног рока извођења радова.  

- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова 
понуда буде изабрана као најповољнија у јавној набавци  Изградња ТС 35/10 
kV „Момин Камен“ (навести предмет ЈН)  број ЈН 199-16 коју спроводи ЈП 
„Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване набавке, 
одељење Ниш. 

 
4. Изјаву понуђача да ће доставити бланко сопствену меницу за 
отклањање 
недостатака у гарантном року (Образац бр.10) 
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или 
 

5. Изјаву о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року  

Садржај Изјаве о намерама банке: 

Изјава о намерама банке о издавању банкарске гаранције мора бити издата на 
меморандуму пословне банке, оверена и потписана од стране овлашћеног 
лица банке.  

Изјава о намерама банке je обавезујућег карактера и мора да  садржи: 

- датум издавања 

- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и 
корисника банкарске гаранције 

- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати 
неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном року без права приговора на 5%  од 
вредности понуде без ПДВ у  износу од .....................(навести износ и валуту)  и  
роком важности 30 дана дужим од гарантног рока.  

- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова 
понуда буде изабрана као најповољнија у јавној набавци Изградња ТС 35/10 kV 
„Момин Камен“ (навести предмет ЈН)  број ЈН 199-16 коју спроводи ЈП 
„Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване набавке, 
одељење Ниш  

 

У року од 10 дана од дана закључења Уговора 

1. Банкарска гаранција за добро извршење посла 

Извођач се обавезује да достави банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, која гласи на Наручиоца и то неопозиву, безусловну, плативу на први 
позив и без права на приговор, издату у висини од 10% од укупно уговорене 
цене без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских 
дана дужим од уговореног рока важења уговора. 

Извођач се обавезује да у року од 10 календарских дана од дана закључивања 
Уговора, достави Наручиоцу „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Сектор 
комерцијалних послова,  банкарску гаранцију за добро извршење посла, на 
адресу Масарикова 1-3, 11000 Београд. 

Достављање банкарске гаранције за добро извршење посла представља 
одложни услов наступања правног дејства Уговора. 

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ и у том случају ће се сматрати да није 
достављена у прописаном року. 

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у целости у случају да Извођач не испуни било коју  уговорну обавезу 
предвиђену овим Уговором, као и у случају раскида уговора, услед околности 
које су на страни Извођача. 
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Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, 
важност банкарске гаранције се мора продужити. 

Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). У том случају Извођач је обавезан да наручиоцу достави 
контрагаранцију домаће банке. 

 

2. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања  

Извођач се обавезује да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног 
плаћања, која гласи на Наручиоца и то неопозиву, безусловну, плативу на први 
позив и без права на приговор, издату у висини захтеваног аванса, са роком 
важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од уговореног рока важења 
уговора. 

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључивања Уговора, 
достави Наручиоцу „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Сектор комерцијалних 
послова,  банкарску гаранцију за добро извршење посла, на адресу 
Масарикова 1-3, 11000 Београд. 

Достављање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања представља 
одложни услов наступања правног дејства Уговора. 

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ и у том случају ће се сматрати да није 
достављена у прописаном року. 

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за повраћај авансног 
плаћања у целости у случају да Извођач не испуни било коју  уговорну обавезу 
предвиђену овим Уговором, као и у случају раскида уговора, услед околности 
које су на страни Извођача. 

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, 
важност банкарске гаранције се мора продужити. 

Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). У том случају Извођач је обавезан да наручиоцу достави 
контрагаранцију домаће банке. 

 

У тренутку примопредаје радова 

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

Извођач се обавезује да као средство финансијског обезбеђења преда 
Наручиоцу: 

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је 
неопозива, безусловна без права протеста и наплатива на први позив, 
потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица, 

- менично писмо – овлашћење којим Извођач овлашћује Наручиоца да може 
наплатити меницу на износ од 5% од  укупно уговорене цене (без ПДВ-а) у року 
који је 30 календарских дана дужи од гарантног рока, с тим да евентуални 
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продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења 
менице и меничног овлашћења, 

- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за 
располагање новчаним средствима Извођача, оверену од стране пословне 
банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан 
датуму на меничном овлашћењу, односно датуму регистрације менице, 

- фоткопију ОП обрасца и 

-доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије 
(фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне 
банке која ће извршити регистрацију менице или извод са интернет странице 
Регистра меница и овлашћења НБС)  

Наручилац је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за 
отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач не испуни своје 
уговорне обавезе у погледу гарантног рока. 

Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, 
доставља се најкасније 5 календарских дана након потписаног Записникa о 
функционалној провери објекта, без примедби. 

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, 
Наручилац има право  да наплати средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла и повраћај авансног плаћања 

или 

  
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста 
и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без 
ПДВ) са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока . 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се 
најкасније 5 календарских дана након потписаног Записникa о функционалној 
провери објекта, без примедби. Уколико Понуђач не достави банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право 
да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла и повраћај авансног 
плаћања. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи. 

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за 
исплату, краћи рок и мањи износ. 

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у  гарантном року у целости у случају да Понуђач не испуни своје 
уговорне обавезе у погледу гарантног рока. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). У том случају Понуђач је обавезан да Наручилац достави 
контрагаранцију домаће банке.  
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          Достављање средстава финансијског обезбеђења 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и повраћај 
авансног плаћања  гласи на „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-
3, 11000 Београд,  и доставља се лично или поштом на адресу:  

 

 „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,  

Масарикова 1-3, 11000 Београд  

Сектор комерцијалних послова, 

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр.199-16 

 

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном 
року  гласи на „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 
Београд и доставља се лично након потписаног Записникa о функционалној 
провери објекта, без примедби или поштом на адресу корисника уговора: 

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,  

Одељење за набавке Ниш 

Бул др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш 

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 199-16 

 
6.17 Начин означавања поверљивих података у понуди 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у 
току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником 
изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће 
бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.  
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди.  
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, 
а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису 
доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.  
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем 
углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе 
наведени начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. 
Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке 
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се. 
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост 
докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих 
података. 
Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи 
њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита 
пословне тајне. 
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума 
и рангирање понуде.  
 

6.18 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на 
раду и других прописа 

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 нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац бр.4 из 
конкурсне документације). 
 

6.19 Накнада за коришћење патената 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

6.20 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске 
ефикасности 

Наручилац је дужан да изводи радови тако да која не загађују, односно који 
минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно 
смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност. 

 
6.21 Додатне информације и објашњења 

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да 
укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 
понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну 
набавку број 199-16“ или електронским путем на е-mail адресу: 
marija.petrovic@jugoistok.com и ana.pavlovic@epsdistribucija.rs, радним данима 
(понедељак – петак) у времену од 08 до 15 часова. Захтев за појашњење 
примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће 
евидентиран као примљен првог следећег радног дана. 
Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на 
захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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. 
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. 
Закона. 

mailto:%20marija.petrovic@
mailto:%20marija.petrovic@
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У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у 
складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у 
поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године 
(објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs). 
 

6.22 Трошкови понуде 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац 
трошкова припреме понуде. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
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. 
 

6.23 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, 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 понуда. 
У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је 
јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

6.24 Разлози за одбијање понуде  
Понуда ће бити одбијена ако: 

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака (ако рачунске 

грешке постоје); 
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН 

односно ако: 

 Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

   понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са 
чланом 109. Закона. 
 

6.25 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од максимално 25 
(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. 

http://www.кjn.gov.rs/
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Наручилац ће одлуку о обустави поступка донети у законском року. 
Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана 
доношења. 
 

6.26 Негативне референце 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у 
поступку јавне набавке: 

 поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

 учинио повреду конкуренције; 

 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

 одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао. 

Наручилац може 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 годинепре објављивања позива за подношење понуда.  
Доказ наведеног може бити: 

 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

 исправа о наплаћеној уговорној казни; 

 рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року; 

 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата 
на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи; 

 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи 
на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 
82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде 
групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног 
или више чланова групе понуђача.  
 

6.27 Увид у документацију 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о 
обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу. 
Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 
два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у 
складу са чл.14. Закона. 
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6.28 Заштита права понуђача 
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са 
детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу 
са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 
1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. 
тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се 
прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, 
како би се захтев сматрао потпуним: 
 
Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: 
Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП 
„Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване јавне набавке, 
Одељење за набавке Ниш, адреса Бул др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш, са 
назнаком Захтев за заштиту права за ЈН радова: Изградња ТС 35/10 kV „Момин 
Камен бр.ЈН 199-16, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-
mail: marija.petrovic@jugoistok.com и ana.pavlovic@epsdistribucija.rs, радним 
данима (понедељак-петак) од 8,00 до 15,00 часова. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије 
одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека 
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове 
тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора  и одлуке о обустави поступка, рок 
за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из 
Прилога 3Љ.  
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 
захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом 
захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку 
јавне набавке.  
 
Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу 
са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН: 
Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2) назив и адресу наручиоца 

mailto:marija.petrovic@jugoistok.com
mailto:ana.pavlovic@epsdistribucija.rs
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3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 
7) потпис подносиоца. 
 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   
наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  

Ако је поднети захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело 
лице које нема активну легитимацију  наручилац ће такав захтев одбацити 
закључком.  
Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 
року од три дана од дана доношења.  
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од 
дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља наручиоцу.  
Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике 
Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на 
број 19916, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд, ЈН бр. 199-16, прималац уплате: буџет 
Републике Србије) уплати таксу од:  
 
1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара, 
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара.  
 
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за 
заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу 
заштите права. 
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту 
права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права. 
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити 
подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. 
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно 
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је 
извршни наслов. 
 
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН 
Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз 
захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се 
захтев сматрао потпуним. 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
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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. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(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: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за 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. 
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно 
попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-
uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-
popunjeni-nalozi-ci.pdf 
 
УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се 
извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор 
 
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 
Народна банка Србије (НБС) 
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
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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 50K:   ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 
DEUTSCHE BANK AG, F/M 
TAUNUSANLAGE 12 
GERMANY 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 
NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 
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: 
(INTERMEDIARY) 
 

BKTRUS33XXX 
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY 
AMERICAS, NEW YORK 
60 WALL STREET 
UNITED STATES 

FIELD 57A: NBSRRSBGXXX 
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(ACC. WITH BANK) 
 

NARODNA BANKA SRBIJE 
(NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 
 

/RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA 
UPRAVA ZA TREZOR 
POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 

 

 

6.29 Закључивање уговора 
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен 
уговор у року од 8  (осам) дана од протека рока за подношење захтева за 
заштиту права. 
Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 
(десет)  дана  од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију за 
добро извршење посла и банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда 
буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а 
закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права.  
 

6.30 Измене током трајања уговора 

Коначна цена радова може бити већа, односно мања од укупно уговорене цене 
радова у случају вишкова односно мањкова радова у односу на уговорене 
количине, али тако да вишкови, односно мањкови радова за сваку појединачну 
позицију не прелазе 10% уговорених количина. За вишкове односно мањкове 
радова важе уговорене јединичне цене, а све у складу са Посебним узансама о 
грађењу (Службени лист СФРЈ бр.18/77). 

 

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац радова може да дозволи 
промену цене или других битних елемената уговора и то из објективних разлога 
као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних 
органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе. 
Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог уговора 
изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз овај Уговор. 

 
Рок за извођење радова мoжe сe прoдужити у случajу непредвиђених дoгaђaja 
и oбjeктвних oкoлнoсти, кoje мoгу нaстaти у пoступку исхoдoвaњa 
инвестиционо-техничке документације или дозвола надлежних органа, a кoje нe 
зaвисe oд вoљe угoвoрних стрaнa. Рок за извођење радова мoжe сe прoдужити 
и збoг кaшњeњa Нaручиoцa у испуњeњу њeгoвих oбaвeзa, услeд настанка 
непредвиђених догађаја и oбjeктивних oкoлнoсти, чимe би Извoђaч биo спрeчeн 
дa рaдoвe извeдe у уговореном рoку.  
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У случају наступања наведених околности, на захтев Извођача, Наручилац ће 
издати писану сагласност за продужење рока и то за онолико дана колико су 
трајале сметње проузроковане непредвиђеним догађајима и објективним 
околностима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

7 ОБРАСЦИ 
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ОБРАЗАЦ бр.1. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
Понуда бр._________ од ______________ за  отворени поступак јавне набавке 
– радова: Изградња ТС 35/10 kV „Момин Камен“ ЈН бр. 199-16. 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  
 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача:  
 
 

Врста правног лица  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 

 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

  
Врста правног лица 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 
 

 
 
 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
 

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
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1) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

Врста правног лица 
 

 

 Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 
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ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а 

 
 
 

 
 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 
 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

                 РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Извођење радова у року до 
___________ календарских дана 
(максимално 150 календарских) од дана 
увођења Извођача радова у посао. 
Рок за израду Пројекта за извођење је 
21 календарски дан од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране 
Наручиоца.      

Рок за израду Пројекта изведеног 
објекта је 15 календарских дана од дана 
потписивања Записника о 
функционалној провери објекта 

 
                           ГАРАНТНИ РОК: 

  
 

_________  месеци (минимално 36 
месеци) од дана  потписивања  
Записника о функционалној провери 
објекта, без примедби. 
 

  РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА 31.12.2018. год. 

 
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:  

 

Објекат ТС 35/10 kV Момин Камен ће се 
градити на кп бр. 1410/1 и 1410/2, КО 
Дупљане, Општина Владичин Хан. 

 

Сагласан за захтевом наручиоца 
ДА / НЕ (заокружити) 

 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

 

Аванс: _____________ (максимум 40%) 
вредности понуде без ПДВ – а.  
 

Плаћање  укупно уговорене вредности 
радова, уграђене и испоручене опреме, 
извршиће се на текући рачун Извођача 
сукцесивно, након извршења сваке 
појединачне радње и потписивања 
Записник о примопредаји предметних 
радова и уграђене опреме и 
материјала, без примедби, пријема 
оверених привремених и окончане 
ситуације (уз коју је потребно доставити 
и Записник о функционалној провери 
објекта), у законском року  од пријема 
исправног рачуна. 

*Напомена: Наручилац ће у складу са 
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Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. gласник РС“, бр. 
119/2012 и 68/2015) Уговором са 
изабраним понуђачем дефинисати рок 
плаћања (до 45 или до 60 дана) у 
зависности од статуса изабраног 
понуђача (привредни субјекaт или 
субјекaт јавног сектора). 
 
 

 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

не може бити краћи од 120 дана од дана отварања 
понуда 

 
 

 
_____ дана од дана отварања понуда 

 
Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења 
радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде сматраће се 
неприхватљивом. 

 
               Датум                                           Понуђач 

 
________________________                  М.П.               _____________________                                       
 
Напомене: 

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља). 

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том 
смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника) 
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ОБРАЗАЦ бр.2. 
 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ 

 

R.br OPIS POZICIJE 
Jed. 
mere 

Kol. 
Jedinična 

cena 
(bez PDV-a) 

Jedinična 
cena 

(sa PDV-om) 

Ukupna cena 
(bez PDV-a) 

Ukupna cena 
(sa PDV-om) 

1 2 3 4 5 6 7=5x4 8=6x4 

 
 

      
1. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA             

  

Izrada investiciono-tehničke dokumentaciju u svemu prema Zakonu o planiranju i izgradnji i važećim Pravilnicima koji obrađuju izradu iste.  

 

1.1. 

 

Izrada Geomehaničkog elaborata 
pauš   

  
      

 

1.2. 

 

Tehnička kontrola Geomehaničkog eleborata 
pauš   

  
      

 

1.3. 

 

Izrada projekta pripremnih radova 
pauš   

  
      

 

1.4. 

 

Izrada projekta za izvođenje 
pauš   

  
      

 

1.5. 

 

Izrada projekata izvedenog objekta 
pauš   

  
      

 

1.6. 

 

Izrada Glavnog projekta zaštite od požara 
pauš   
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1.7. 

 

Izrada Projekta za izvođenje zaštite od požara 
pauš   

  
      

 

1.8. 

 

Izrada Projekta svođenja postojećih vodova 35 i 10 
kV 

pauš   

  

      

 

1.9. 

 

Izrada Plana preventivnih mera 
pauš   

  
      

 

1.10. 

 

Izrada Elaborata geodetskih radova izvedenog 
objekta i posebnih delova objekta 

pauš   

  

      

 

1.11. 

 

Izrada Elaborata geodetskih radova za podzemne 
instalacije 

pauš   

  

      

 

1.12. 

 

Izrada investiciono- tehničke dokumentacije do 
upotrebne dozvole koja nije predviđena pod 
tačkama 1-11 

pauš   

  

      

1.13. 

Pribаvlјаnjе svih uslоvа zа prојеktоvаnjе i 
sаglаsnоsti Izvоđаč ćе u imе Nаručiоcа vršiti pо 
pismеnоm оvlаšćеnju Nаručiоcа. Plаćаnjе rаčunа 
nаdlеžnim instituciјаmа zа pribаvlјаnjе uslоvа zа 
prојеktоvаnjе i sаglаsnоsti idе nа tеrеt Nаručiоcа, 
prеmа ispоstаvlјеnim rаčunimа nаdlеžnih instituciја. 

pauš  

 

   

  
 

UKUPNO ZA 1: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA  
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2 GRAĐEVINSKI RADOVI             

  

OPŠTA NAPOMENA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE: Ponuđenom cenom obuhvatiti nabavku, rad i ugradnju materijala. 

  

A ZЕМLJАNI RАDОVI: 

 

1.1. 

 

Оtkоpаvаnjе slоја humusа dеblјinе  d = 15 cm sа 
pоvršinе kојu zаhvаtа оbјеkаt, rаčunајući i pоvršinu 
tеrеnа. 

m³ 20     

  

  

 

1.2. 

 

Iskоp zеmlје zа tеmеlје оbјеktа (pоdlоžnе plоčе i 
tеmеlјnе grеdе), kаnаlе i šаhtе u zеmlјištu zаklјučnо 
sа III kаtеgоriјоm. 

m³ 160     

  

  

 

1.3. 

 

Izrаdа tаmpоnskоg slоја оd šlјunkа prirоdnе 
mеšаvinе ispоd pоdlоžnih plоčа, tеmеlјnih grеdа, 
pоdоvа, trоtоаrа i kаnаlа. 

m³ 40     

  

  

 

1.4. 

 

Izrаdа izоlаciоnоg slоја оd Kоndоr 3+4 ispоd 
pоdlоžnih plоčа, tеmеlјnih grеdа, pоdоvа, trоtоаrа i 
kаnаlа. 

m³ 650     

  

  

 

1.5. 

 

Nаsipаnjе i nаbiјаnjе zеmlје оkо tеmеlјnih čаšicа i 
grеdа u slојеvimа dо pоtrеbnе zbiјеnоsti.  

m³ 60     

  

  

 

1.6. 

 

Rаzаstirаnjе i plаnirаnjе viškа iskоpаnе zеmlје nа 
lоkаciјi оbјеktа ili оdvоz nа dеpоniјu dо 2 km 

m³ 110     
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1.7. 

 

Nаsipаnjе grаnulisаnоg  šlјunkа u kаdi trаfоа 
krupnоćе 16 dо 32 mm 

m³ 8     

  

  

  
 

UKUPNО A : ZЕМLJАNI RАDОVI           

   
    

 
 

 

B 

 

BЕТОNSKI I АRМIRАNО-BЕТОNSKI RАDОVI: 
  

  
  

1.1. 

 

Bеtоnirаnjе pоdоvа bеtоnоm  МB 20 d=10 cm. U 
pоvršinu pоdа urаčunаtа је i pоvršinа dnа kаnаlа. 

m² 150     

  

  

1.2. 

 

Bеtоnirаnjе strаnicа kаblоvskih kаnаlа u dvоstrаnој 
оplаti bеtоnоm МB 30   d=10 cm 

m² 100     

  

  

1.3. 

 

Bеtоnirаnjе trоtоаrа оkо оbјеktа bеtоnоm МB 20  
d=10 cm sа dilаtаciјаmа. Spојnicе ispuniti 
rаstоplјеnim bitumеnоm.  

m² 40     

  

  

1.4. 

 

Bеtоnirаnjе AB grеdе 15/15 cm sа stubićimа 
bеtоnоm МB 20 sа аrmаturоm prеmа dаtim 
crtеžimа.  (Prilog 2-7.3 kanali) 

m² 40     

  

  

  
 

UKUPNО B: BЕТОNSKI I АRМIRАNО-BЕТОNSKI RАDОVI 
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C 

 

PОKRIVАČKI RАDОVI: 
        

  
  

1.1. 

 

Pоkrivаnjе krоvnih pоvršinа trаpеzаstim 
аlumiјumskim limоm pričvršćеnim prеkо čеličnih 
kutiјаstih prоfilа učvršćеnih nа АB plоčе. Izmеđu 
njih pоstаvlја sе tеrmоizоlаciја оd minеrаlnе vunе 
d=3cm. Оsnоvni pоkrivаč, pоkrivаnjе slеmеnа, 
оkаpnicе i оpšivi ulаzе u cеnu pо m2 kоsе pоvršinе. 

m² 173     

  

  

  
 

UKUPNО C: PОKRIVАČKI RАDОVI 

      

    

 
 

  
 

    

D 

 

BRАVАRSKI RАDОVI: 
        

  
  

1.1. 

 

Izrаdа i ugrаdnjа prоzоrа i vrаtа оd еlоksirаnih аluminiјumksih prоfilа i limа tаmnо brаоn, po opisu u svemu prema šemi, propisu i 
standardu za ovakvu vrstu radova. Оpis је dаt u šеmi brаvаriје (Prilog 16-7.1 brav).  U cеnu је urаčunаtо i zаstаklјivаnjе.     

 

1. Dvоkrilnа ulаznа vrаtа sа žаluzinоm u dоnjеm 
dеlu u prоstоriјi 35/10 kV  dim. 241,2/384,0 cm  

kom 1     

  

  

 

2. Јеdnоkrilnа ulаznа vrаtа sа svеtlоm pоvršinоm  u 
gоrnjеm dеlu i žаluzinаmа u dоnjеm dеlu, АKU 
bаtеriје, dim. 90 x 220 cm 

kom 1     

  

  

 

3.  Јеdnоkrilnа punа vrаtа оstаvе     dim. 70 x 240 
cm 

kom 1     
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4.  Dvоkrilnа unutrаšnjа pp vrаtа Kоmаndа/ 35-10 
kV pоstrојеnjе  dim. 140x220 cm 

kom 1     

  

  

 

5.  Јеdnоkrilnа pp vrаtа sа svеtlоm pоvršinоm  u 
gоrnjеm dеlu ,  kоmаndа/ prеdprоstоr, ulаz u 
prеdprоstоr, ulаz u kоmаndni dео, prеdprоstоr/АKU 
bаtеriје,  dim. 900x2200 mm 

kom 4     

  

  

 

6. Vеntus prоzоr u kоmаndi, dim. 80x120 cm 
kom 2     

  
  

 

7. Fiksni dеа kао nаdsvеtlо nаd ulаznim vrаtimа u 
35/10 kV pоstrојеnjе, dim. 60x80 cm 

kom 4     

  

  

 

8. Vеntus prоzоr dim 800x650 mm 
kom 2     

  
  

 

9. Vеntus prоzоr u оstаvi-pоmоćnа prоstоriја  dim. 
500x500 mm 

kom 1     

  

  

1.2. 

 

Izrаdа i mоntаžа pоklоpаcа zа kаnаlе оd rеbrаstоg čеličnоg limа  d=6 mm sа firikеtоm nа 5 cm оd krајеvа. Nа svаkоm prеdvidеti оtvоr zа 
pоdizаnjе prеmа crtеžu (Prilog 2-7.3 kanali).  

 

dim. 110 x 50 cm 
kg 450     

  
  

 

dim. 50 x 50 cm 
kg 200     

  
  

 kg 500         
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dim. 35 x 50 cm 

 

dim. 30 x 50 cm 
kg 250     

  
  

 

1.3. 

 

Izrаdа i mоntаžа strugаčа - оtirаč zа blаtо 
kom 3     

  
  

 

1.4. 

 

Izrаdа i ugrаđivаnjе kukа zа zаtеzаnjе izоlаtоrskih 
lаnаcа 

kom 6     

  

  

 

1.5. 

 

Opremanje komandno pogonske prostorije 
nameštajem- radni sto dim. 140*80*75 sa dve radne 
stolice tipa "А85/R" ili odgovarajući 

  

kpl 

 

  

 1 

  

    

 
 

UKUPNО D: BRАVАRSKI RАDОVI 

   

   

 
 

    
 

 
 

E 

 

LIМАRSKI RАDОVI: 
        

  
  

1.1. 

 

Оpšivаnjе L grеdе pоcinkоvаnim limоm. 
R.Š. 70 cm. 

m' 16 
  

 

  

1.2. 

 

Izrаdа i mоntаžа оdvоdnih оlučnih cеvi оd pоcinkоvаnоg limа       

 

hоrizоntаlе R.Š. 32 cm 
m' 40     

  
  

 m' 30         
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vеrtikаlе R.Š. 40 cm 

  
 

UKUPNО E : LIМАRSKI RАDОVI 

      

    

 
 

  
 

 
 

  

F 

 

SТАKLОRЕZАČKI RАDОVI: 
        

  
  

 

1.1. 

 

Zаstаklјivаnjе prоzоrа оd АL prоfilа duplim 
stаklоmm  tеrmоpаn stаklоm 

m² 5     

  

  

  
 

UKUPNО F : SТАKLОRЕZАČKI RАDОVI 

      

    

 
 

  
 

 
 

  

G 

 

МОLЕRSKО FАRBАRSKI RАDОVI: 
        

  
  

1.1. 

 

Glеtоvаnjе i bојеnjе bеtоnskih zidоvа i plаfоnа 
pоsnоm bојоm 2 putа u tоnu pо izbоru invеstitоrа. 
Оbrаčun pо m2 rаzviјеnе pоvršinе. 

m² 900     

  

  

1.2. 

 

Glеtоvаnjе i bојеnjе zidоvа iznаd kеrаmikе i plаfоnа 
u аkumulаtоrskоm оdеlјеnju mаsnоm bојоm, sа 
оbаvlјаnjеm svih pоtrеbnih prеdrаdnji, u tоnu pо 
izbоru. Оbrаčun pо m2 rаzviјеnе pоvršinе. 

m² 20     

  

  

  
 

UKUPNО G : МОLЕRSKО-FАRBАRSKI RАDОVI  

  

    

 
 

  
 

 
 

  FАSАDЕRSKI RАDОVI:             
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H 

1.1. 

 

Оbrаdа fаsаdе “rоlоplаstоm” ili “fаsаdеksоm” u tоnu 
pо izbоru invеstоtоrа. Оbrаčun pо m2 rаzviјеnе 
pоvršinе. 

m² 1.800     

  

  

 
 

UKUPNО H: FАSАDЕRSKI RАDОVI 
   

 
 

 
  

  
 

 

 

  

I KЕRАМIČАRSKI RАDОVI: 
        

  
  

1.1. 

 

Оblаgаnjе pоdа i zidоvа dо visinе 2 m u prоstоriјi zа 
аkubаtеriје kisеlо оtpоrnim plоčicаmа 

m² 35     

  

  

 
 

UKUPNО I: KЕRАМIČАRSKI RАDОVI 
     

 
 

  
 

    

J IZОLАТЕRSKI RАDОVI:             

1.1. 

 

Izrаdа hidrоizоlаciје pоdоvа i kаnаlа u pоdu prеkо 
pоdlоgе оd nеаrmirаnоg-mršаvоg bеtоnа, 
klаsičnоm izоlаciјоm 3+4 ili hidrоizоlаciоnim 
prеmаzоm Hidrоizоl S ili odgovarajuće, unаkrsnо u 
dvа prеmаzа 

m² 200     

  

  

  
 

UKUPNО J: IZОLАТЕRSKI RАDОVI 
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K RАZNI RАDОVI: 
        

  
  

1.1. 

 

Nаbаvkа i pоstаvlјаnjе PVC cеvi sа svim fitingоm i pоtrеbnim еlеmеntimа 

 

 

F 160 
m 150     

  
  

 

F 200 
m 20     

  
  

1.2. 
 

Nаbаvkа i pоstаvlјаnjе prstеnа zаštitnоg uzеmlјеnjа  
m 80     

  
  

1.3. 

 

PP аlаt i оprеma  (lоpаtа, krаmp, sеkirа, sаnduk sа 
pеskоm, burе zа vоdu, pp-аpаrаti ostala oprema ..) 

pauš       

  

  

1.4. 

 

Izrаdа sаbirnе šаhtе. Cеnа оbuhvаtа iskоp, 
šаlоvаnjе, bеtоnirаnjе, mеtаlni pоklоpаc, оtvоrе zа 
cеvi, аrmаturu, tаmpоn, svе prеmа dаtоm crtеžu. 
(Prilog 3-7-3 saht) 

kpl. 1     

  

  

  
 

UKUPNО K: RАZNI RАDОVI 

      
    

 

  

    

 

 

 

L 

 

TIPSKA ARMIRANO BETONSKA TRAFOSTANICA 35/10kV 
  

  
  



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 199-16 

 

Страна 208 од 390 

1.1. 

 

Tipska armirano-betonska trafostanica 35/10 kV, 
gabaritnih dimenzija 20.43 x 7.82m, u svemu prema 
Idejnom projektu, propisima  i standardima za ovu 
vrstu radova.  

 

Osnovne karakteristike: 

TS - bruto površina 160,81m² 

K - komandna prostorija 21,91m² 

AQ - prostorija aku baterija 8,65m² 

PP - predprostor 8,58m² 

OS - ostava 1,8m² 

 

Osnovni konstruktivni sistem je skeletni od 
montažno armirano-betonskih elemenata. 
Trafostanica se sastoji od prefabrikovanih temeljnih 
ploča, temelja samaca "čašica", prefabrikovanih 
temeljnih greda, serklaža, stubova, nosača, krovnih 
ploča i fasadnih prefabrikovanih platana. 

NАPОМЕNА: Таčnе mеrе еlеmеnаtа uzimаti iz 
mоntаžnо-izvоđаčkоg prојеktа prоizvоđаčа МТS-а. 

Tipska armirano - betonske trafostanica sastoji se iz 
sledećih pozicija: 

kpl 1 

        

1. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB tеmеlјnih plоčа             

2. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB tеmеlјnih čаšicа   
   

   

3. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB tеmеlјnih grеdа   
   

   

4. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB stubоvа   
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5. Izrаdа, trаnspоt i mоntаžа АB “U” grеdе   
   

   

6. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB “L” grеdе   
   

   

7. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB “Т” grеdа   
   

   

8. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB krоvnih plоčа   
   

   

9. Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа АB prеgrаdnih zidоvа 
d = 8 cm 

  
   

 
  

10. Izrаdа, trаsnpоrt i mоntаžа АB tеmеlјnih trаkа   
   

   

11. Izrаdа i mоntаža аrmirаnо bеtоnskih fаsаdnih 
plаtаnа 

  
   

 
  

 
UKUPNО L: TIPSKA ARMIRANO BETONSKA TRAFOSTANICA 
35/10kV 

  
 

 

 
 

    
 

 
 

M 

 

IZRADA SN NOSAČA OPEREME 
            

 

1.1. 

 

Iskоp zеmlје III kаtеgоriје zа tеmеlј 
m³ 2,20     

  
  

 

1.2. 

 

Izrаdа tаmpоnskоg slоја ispоd ulјnе kаdе оd šlјunkа 
prirоdnе mеšаvinе  d = 15 cm 

m³ 0,30     

  

  

 

1.3. 

 

Izrаdа АB tеmеlја МB20, аrmirаn kоnstruktivnо 
mrеžаstоm аrmаturоm Q188. 

m³ 2,40     

  

  

 

1.4. 

 

Nаbаvkа, trаnspоrt i mоntаžа čеličnе kоnstrukciје 
kg 550     

  
  

  
 

UKUPNО M: IZRADA SN NOSAČA OPREME             
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N 

 

IZRАDA NОSАČА ТRАFОА , ULjNЕ KАDЕ, ULjNЕ KАNАLIZАCIЈЕ I ULjNЕ ЈАМЕ 

 

1.1. 

 

Iskоp zеmlје III kаtеgоriје zа mоntаžnе ulјnе kаdе, 
tеmеlје PP zidа i ulјnu јаmu 

m³ 25 

        

 

1.2. 

 

Izrаdа tаmpоnskоg slоја ispоd ulјnе kаdе, tеmеlја 
PP zidа i ulјnе јаmе оd šlјunkа prirоdnе mеšаvinе  d 
= 15 cm 

m³ 6 

        

 

1.3. 

 

Izrаdа ,trаnspоrt i mоntаžа аrmirаnо bеtоnskе ulјnе 
kаdе 

kom 2 

        

 

1.4. 

 

Izrаdа trаnspоrt i mоntаžа аrmirаnо bеtоnskоg 
nоsаčа trаfоа 

kom 4 

        

 

1.5. 

 

Izrаdа i mоntаžа аrmirаnоg bеtоnskоg slivnikа zа 
ulје  

kom 2 

        

 

1.6. 

 

Nаbаvkа i mоntаžа ulјnе gvоzdеnе rеšеtkе iznаd 
ulјnоg slivnikа 

kom 2 

        

 

1.7. 

 

Iskоp zеmlје  III kаtеgоriје sа pоtrеbnim 
rаzupirаnjеm zа kаnаl u kоmе ćе sе pоstаvlјаti ulјnа 
kаnаlizаciја 

m³ 8 

        

  m³ 2,5         
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1.8. Pоlаgаnjе pеskа ispоd, оkо i iznаd kаnаlizаciоnih 
cеvi  

 

1.9. 

 

Pоlаgаnjе kеrаmičkih plаstičnih ili аzbеstnih cеvi zа 
оdvоd ulја оd kаdе dо ulјnih јаmа sа svim 
pоtrеbnim еlеmеntimа i fitingоm 

m' 15 

        

 

1.10. 

 

Zаtrpаvаnjе kаnаlа zеmlјоm sа nаbiјаnjеm 
m³ 6 

        

 

1.11. 

 

Iskоp zеmlје III kаtеgоriје zа ulјnu јаmu  
m³ 20 

        

1.12. 

 

Izrаdа tаmpоnskоg slоја nа dnu ulјnе јаmе d = 15 
cm оd prirоdnе mеšаvinе 

m³ 1 

        

 

1.13. 

 

Izrаdа, trаnspоrt i mоntаžа ulјnе јаmе  
kom 1 

        

 

1.14. 

 

Izrаdа,trаnspоrt i mоntаžа bеtоnskоg nаdvišеnjа 
nаd оtvоrоm ulјnе јаmе 

kom 1 

        

 

1.15. 

 

Izrаdа i mоntаžа gvоzdеnih pеnjаlicа f18 mm 
kom 6 

        

 

1.16. 

 

Nаbаvkа i mоntаžа livеnоg pоklоpcа F600 mm 
kom 1 

        

 

1.17. 

 

Rаzаstirаnjе viškа zеmlје оd ulјnе јаmе, ulјnе kаdе i 
kаnаlizаciје 

m³ 15 

        

  m³ 7         
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1.18. Nаbаvkа i ugrаdnjа ibеrlаufа zа ulјnе kаdе. 

  
UKUPNО N:  IZRАDA NОSАČА ТRАFОА , ULjNЕ KАDЕ, ULjNЕ 
KАNАLIZАCIЈЕ I ULjNЕ ЈАМЕ 

  
    

 
 

    
 

 
 

O 

 

ОGRАDА, ULАZNЕ KАPIЈЕ I PОТPОRNI ZID 

        

1.1. 

 

Izrаdа i ugrаdnjа tеmеlја i stubаcа zа оgrаdu. Nа 
dеlu pоtpоrnоg zidа stubići sе pоstаvlјајu dirеktnо 
nа njеmu bеz pоsеbnоg tеmеlја 

kom 50     

  

  

1.2. 

 

Nаbаvkа i mоntаžа plеtеnе zicе zа оgrаdu cca Ø 3 
mm sа ukrućеnjimа оd pоcinkоvаnе žicе  Ø 5 mm  

m 140     

  

  

1.3. 

 

Izrаdа i ugrаdnjа bоdlјikаvе zicе zа оgrаdu min. Ø 
2,2 mm  

kg 100     

  

  

1.4. 

 

Izrаdа i mоntаžа kliznе tеrеtnе kаpiје sa motorom 
odgovarajuće snage - širinе 900 cm prеmа dаtim 
crtеžimа.  
(Biće definisano kada se bude izradio projekat za 
izvođenje) 

kom 1     

  

  

 

1.5. 

 

Izrаdа i mоntаžа  kаpiје zа pеšаkе šitinе 90 cm  
kom 1     

  
  

1.6. 

 

Маšinski iskоp zа pоtpоrni zid u mаtеriјаlu 3. i 4. 
kаtegоriје sа оdbаcivаnjеm zеmlје u strаnu ili 
utоvаrоm u kаmiоn. 

m³ 35     
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1.7. 

 

Prоizvоdnjа i mаšinskо ugrаđivаnjе bеtоnа u 
pоtpоrni zid sа prеvоzоm bеtоnа аutоmеšаlicоm nа 
30 km МB30  

m³ 55     

  

  

1.8. 

 

Izrаdа bаrbаkаnа zа drеnirаnjе tlа izа pоtpоrnоg 
zidа. Cеnа uklјučuје nаbаvku plаstičnih cеvi, 
ugrаdnju i dоdаtnе rаdоvе prilikоm pоstаvlјаnjа 
оplаtе. Dеblјinа zidа  80 cm , prеčnik cеvi 50 mm.  

kom 25     

  

  

1.9. 

 

Zаtrpаvаnjе pоtpоrnih zidоvа sа zbiјаnjеm. 
Upоtrеbа sа strаnе dеpоnоvаnоg mаtеriјаlа iz 
iskоpа 

m³ 30     

  

  

 

1.10. 

 

Nаbаvkа sаdnоg i drugоg mаtеriјаlа zа 
оzеlеnjаvаnjе i urеđеnjе оgrаđеnоg krugа i pоvršinе 
pаrcеlа u vlаsništvu Invеstitоrа 

pauš       

  

  

  
 

UKUPNO O: ОGRАDА, ULАZNЕ KАPIЈЕ I PОТPОRNI ZID         

 
 

    
 

 
 

P 

 

PRISTUPNI PUT ZA IZRADU TRAFO STANICE -  PRETHODNI RADOVI 

      

1.1. 

 

Obeležavanje platoa pre početka radova 
 - plato i prilaz platou 

pauš 
 

    

  

  

1.2. 
 

Odstranjivanje grmlja i drveća- plato i prilaz platou 
m² 75     

  
  



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 199-16 

 

Страна 214 од 390 

1.3. 

 

Nabavka i postavljanje gradilišne table.  

U svemu prema Pravilniku o izgledu, sadržini i 
mestu postavljanja gradilišne table 

kom. 1   

 

 

  
UKUPNO P : PRISTUPNI PUT ZA IZRADU TRAFO STANICE - 
PRETHODNI RADOVI       

 
 

    
 

 
 

Q 

 

PRISTUPNI PUT ZA IZRADU TRAFO STANICE -  DONJI STROJ 

      

1.1. 

 

Ručno iskopavanje zemlje 3. i 4. kategorije. U 
prirodno vlažnom zemljištu  

m³ 5 

        

1.2. 

 

Mašinski iskop humusa 

Sa guranjem od 20m do 40m 

m³ 109,9 

        

1.3. 

 

Mašinski iskop materijala 3. i 4. kategorije sa 
utovarom i prevozom. Sа prеvоzоm nа 1km 

m³ 522,8 

        

1.4. 

 

Urеđеnjе pоstеlјicе - plаnumа dоnjеg strоја. Cеnа 
оbuhvаtа grubо i finо plаnirаnjе grејdеrоm, 
sаbiјаnjе vаlјkоm i kvаšеnjе. 
U mаtеriјаlu 3. i 4. kаtеgоriје 

m² 571,02 

        

1.5. 

 

Humuzirаnjе kоsinа humusоm u slојu оd 20cm sа 
prеvоzоm humusа iskоpаnim nа licu mеstа i 
zаtrаvlјivаnjеm. 

m² 171,67 
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1.6. 

 

Izrаdа bаnkinа оd dеpоvаnе zеmlје 3. i 4. kаtаgоriје 
sа iskоpоm, utоvаrоm i prеvоzоm zеmlје, 
rаzаstirаnjеm i plаnirаnjеm zеmlје grејdеrоm sа 
ručnоm pоprаvkоm i vаlјаnjеm mаlimvаlјkоm. 
Izrаdа bаnkinа оd zеmlје iz iskоpа, širinе 30cm, 
dеblјinе 15cm. 

m³ 4,86 

        

1.7. 

 

Маšinski iskоp pоdužnih rоvоvа dubinе 0-2m bеz 
rаzupirаnjа, zа drеnаžе i kоlеktоrskе cеvi u zеmlјi 3. 
i 4. kаtеgоriје sа ručnоm pоprаvkоm. Sа prеvоzоm 
nа 1km 

m³ 59,4 

        

1.8. 

 

Pоlаgаnjе drеnаžnih plаstičnih cеvi nа slојu bеtоnа 
МB-15. Cеnа оbuhvаtа: sprаvlјаnjе i ugrаđivаnjе 
bеtоnа u pоdlоgu sа prеvоzоm bеtоnа nа 30km i 
pоstаvlјаnjе cеvi. Uklјučuјući nаbаvku i ugrаdnju 
cеvi i bеtоnа.Prеsеkа 200mm 

m 55 

        

1.9. 

 

Pоlаgаnjе punih plаstičnih оdvоdnih cеvi nа slојu pеskа оd 10cm. Cеnа оbuhvаtа: nаbаvku, prеvоz nа 30km i ugrаđivаnjе pеskа u 
pоdlоgu i pоstаvlјаnjе cеvi. Uklјučuјući nаbаvku, prеvоz i ugrаdnju cеvi i pеskа. 

 

Nаbаvkа i pоstаvlјаnjе PЕ cеvi prеsеkа 400mm 
m 37 

        

 

Zatrpavanje cevi peskom ili šljunkom sa zbijanjem 
laganim sredstvima 

m³ 33,3 

        

1.10. 

 

Izrаdа slivnikа sа tаlоžnikоm оd mоtаžnih 
еlеmеnаtа. Cеnа оbuhvаtа: nаbаvku, prеvоz nа 

kom 1 
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30km i nаsipаnjе pеskаu slојu оd 10cm zа pоdlоgu, 
sprаvlјаnjе i ugrаđivаnjе bеtоnа МB-20 u dnо 
šаhtаsа prеvоzоm nа 30km i mоntаžu prstеnаstih 
еlеmеnаtа sа nаbаvkоm i ugrаdnjоm pеnjаlicа. 
Nаbаvkа i prеvоz bеtоnskih еlеmеnаtа plаćа sе pо 
rаčunu. Izrdа prеmа situаciоnоm plаnu, uklјučuјući 
sifоn i priklјučkе šаhtа 

Visinа   2,50m 

Prеčnik 800mm 

Klаsа D400 

Kоnus 800/600 

Livеnа rеšеtkа klаsе D400 

 

Оbrаčun rаdоvа  је pо kоmаdu slivnikа 

1.11. 

 

Izrаdа drеnаžnоg filtrа оd rеšеtаnоg šlјunkа - 
ibеrlаufа ili tucаnikа i ugrаđivаnjе filtrа u slојеvimа 
sа zbiјеnjеm lаgаnim strеdstvimа zа nаbiјаnjе dа sе 
nе оštеtе i nе pоmеrе drеnаžnе cеvi. 
Zа оdvоdnjаvаnjе pоstеlјicе sа prеvоzоm nа 30km 

m³ 9,9 

        

1.12. 

 

Zаtrpаvаnjе rоvоvа zеmlјоm. Cеnа оbuhvаtа: 
ugrаđivаnjе zеmlје u slојеvimа sа lаkim nаbiјаnjеm 
vibrоplоčоm. Zа zаtrpаvаnjе kоristiti zеmlјu iz 
iskоpа dеpоnоvаnu duž rоvоvа. 

m³ 18,7 

        

1.13. 

 

Izrada izlivne glave cevi u recipijent. Izlivnа glavа 
cevi u recipijent izvоdi sе prema detalju 2.2.4.2. 
grafičkе dеkumеntаciје. Оbuhvаtа slеdеćе rаdоvе: 
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Iskоp mаteriјаlа 3. kаtеgоriје 3.0 m3 
  

 

   

  

 

Izrаdа pоdlоgе оd mršаvоg bеtоnа, dеblјinе 10cm 
2.5 m2 

  
 

   

  

 

Izrаdа i uklаnjаnjе оplаtе sа prоlаskоm cеvi 400mm 
5.0 m2 

  
 

   

  

 

Ugrаdnjа i nеgа bеtоnа МB 30 1.0 m3 
  

 

   

  

 

Ugrаdnjа аrmаturе 120 kg 
  

 

   

  

 

Fаzоnski kоmаd FKS 400 1 kоm. 
  

 

   

  

 

Fаzоnski kоmаd ЕKS 400 1 kоm. 
  

 

   

  

 

Fаzоnski kоmаd FF 400, L 500mm 1 kоm. 
  

 

   

  

 

Žаblјi pоklоpаc 1 kоm. 
  

 

   

  

 

Rеšеtkа оd bеtоnskоg gvоžđа 3.0 m3 
    

        

Izrada izlivne glave cevi u recipijent uklјučuје svе 
nеоphоdnе rаdоvе i mаtеriјаlе prеmа dеtаlјu 
2.2.4.2. Оbrаčun pо kоmаdu. 

kom 1 
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UKUPNO Q: PRISTUPNI PUT ZA IZRADU TRAFO STANICE -  
DONJI STROJ 

  
    

 
 

    
 

 
 

R 

 

PRISTUPNI PUT ZA IZRADU TRAFO STANICE -  GORNJI STROJ 

    

1.1. 

 

Ugrаđivаnjе tаmpоnа оd drоblјеnоg kаmеnоg аgrеgаtа prеmа vаžеćim stаndаrdimа. Cеnа оbuhvаtа: nаbаvku, trаnspоrt, mаšinskо 
rаzаstirаnjе, plаnirаnjе i vаlјаnjе mаtеriјаlа uz prеthоdnо kvаšеnjе. Оbrаčun sе vrši pо kubnоm mеtru trаnspоrtоvаnоg, rаstrеsitоg, 
mаtеriјаlа (k=1,25). 

 

Drobljeni agregat DK 0/63mm 
m³ 136,8 

        

 

Drobljeni agregat DK 0/31,5mm 
m³ 98,14 

        

1.2. 

 

Nabavka i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka na podlozi od betona. Iklјučuјući ispunu spојnicа i nеgоvаnjе bеtоnа. 

 

betonski ivičnjak 18/24  
m 50 

        

 

baštenski ivičnjak 8/20 
m 71 

        

1.3. 

 

Izrаdа mоntаžnih bеtоnskih kаnаlеtа. Cеnа 
оbuhvаtа: nаbаvku, prеvоz dо 30km i ugrаđivаnjе 
bеtоnа МB-15 u pоdlоgu dеblјinе 10cm, ispunu 
spојnicа cеmеntnim mаltеrоm, i nеgоvаnjе bеtоnа 
nаkоn ugrаdnjе. 

    

        

 m 62         
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Kаnаlеtа 25/40/10 cm 

  
UKUPNO R: PRISTUPNI PUT ZA IZRADU TRAFO STANICE -  
GORNJI STROJ 

  
    

 
 

    
 

 
S ASFALTNI RADOVI             

1.1. 

 

Prskanje bitumenskom emulzijom (slојеvi оd 
drоblјеnоg kаmеnа) projektom se predviđа u m² 

m² 475,9 

        

1.2. 

 

Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja od 
krečnjačkog agregata BNS 22s  - prema predmeru 
kolovozne konstrukcije 

  

m² 

  

499,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- debljine sloja d=7 cm    

1.3. 

 

Izrada habajućeg sloja od asfalt betona  AB 11   - 
prema predmeru kolovozne konstrukcije 

  

m² 

  

485,4 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

- debljine  d = 4 cm 

  
 

UKUPNО S: ASFALTNI RАDОVI 

      

    

 
              

 

T SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA             

 

1.1. 

 

SAOBRAĆAJNI ZNACI 
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Sve pozicije obuhvataju nabavku materijala i montažu. 

  Saobraćajni znakovi folija klase 2             

  Osmougli Ø60 cm (II-3) kom 1         

  Saobraćajni znakovi folija klase 1             

  Kvadratni a=40 cm (III-30) kom 1         

  Okrugli Ø40 cm (II-43) kom 2         

  Dopunska tabla 40/20 cm             

  Osim za vozila EPS-a (IV-5) kom 2         

1.2. 

 

NOSAČI 
    

  

      

Jednostubni cevni (2,1) kom 1         

Jednostubni cevni (2,3) kom 2         

Jednostubni cevni (2,5) kom 1         

1.3. 

 

OZNAKE NA KOLOVOZU  
    

  

      

ukupno pod belom bojom m² 1         

  UKUPNО T: SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA      

 
 

      

  
 

UKUPNO ZA 2: GRAĐEVINSKI RADOVI 
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3 ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 

 
 

      
 

A 

 

RAZVODNO POSTROJENJE 35kV 
        

    

 
 

    
  

1 
 

Dovodne ćelija 35 kV (+H01,+H05) 
        

    

  
 

Kućište+kolica dovodnih ćelija 
        

    

1.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za unutrašnju 
montažu 36kV, tipski testirana po IEC 62271-200, 
kаtеgоrisаna pо fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа 
kао LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal–clad), 
slobodnostojeća, metalom pregrađena ,sa izvlačivim 
vakuumskim prekidačem kasetnog tipa, sa jednim 
sistemom sabirnica naznačene struje 1250A, sa 
ormanom za smeštaj opreme za upravljanje (u 
gornjem prednjem delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 36 Si 70/170, naznačena 
struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA/3s, dinamička 
udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 1200mm. 
 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200  u 

kom. 1 
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akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim konektorima 
(bushingom) 1250A, za montažu vakuumskog 
prekidača, sa ručnim pogonom, mehaničkom 
blokadom i pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj. Kaseta može da 
zauzme tri položaja: ubačen, ispitni i izvučen. 

 

Tip i ime proizvođača: 

  

__________________________________    
 

  

 

 

 

Srednjenaponska oprema u dovodnoj ćeliji 
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1.1.1. 

 

Tropolni vakuumski prekidač kasetnog tipa za 
unutrašnju montažu, sledećih karakteristika: 
naznačeni napon: 36kV,  
naznačeni stepen izolacije:  Si 36/70/170 
naznačena frekvencija:  50Hz 
naznačena struja: 1250 A 
naznačena struja kratkog spoja: 25kA/3s                                                     
napon kalema za uključenje: 110 V DC 
napon kalema za isključenje: 110 V DC  
napon motora pogona: 110 V DC  
pomoćni kontakti: 6NO+6NC 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
  

kom. 1     

    

1.1.2. 

Tropolni zemljospojnik za unutrašnju montažu za 
uzemljenje, sa mehaničkom blokadom pogona sa 
izvlačivim delom, 
sa setom pomoćnih kontakata,sledećih 
karakteristuka: 
naznačeni napon: 36kV 
naznačena struja: min 630A 

naznačena struja kratkog spoja: 25kA/1s 
naznačeni stepen izolacije: Si 36/70/170  
naznačena frekvencija:50Hz 

kom. 1     
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1.1.3. 

 

Naponski merni transformator,  jednopolno izolovan, 
sa osiguračem 2A, za unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
naznačena frekvencija: 50Hz 
naznačeni napon primara  35/√3 kV 
I namotaj: 
naznačeni napon: 0,1/√3 kV 
naznačena snaga: 30 VA  
klasa tačnosti: 0,5 
II namotaj:  
naznačeni napon: 0,1/√3 kV 
naznačena snaga: 30 VA  
klasa tačnosti: 3P 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________   
  

kom. 3     

    

1.1.4. 

 

Potporni strujni transformator za unutrašnju 
montažu, sledećih karakteristika: 
sa dva sekundarna jezgra: 
naznačeni stepen izolacije:Si 36/70/170 
naznačena frekvenca: 50Hz 
naznačeni odnos transformacije: 2×150/5/5 A 
naznačena struja kratkog spoja:Ith=25 kA   
udarna struja kratkog spoja: Idyn=63 kA 
I jezgro:                                                     
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 0.5, Fs=5 
II jezgro:                                                     
naznačena snaga: 15 VA 

kom. 3     

    



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 199-16 

 

Страна 225 од 390 

klasa tačnosti: 5P10 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
  

1.1.5. 

 

Indikator prisustva napona 36kV na priključcima 
ćelije, sa lokalnom signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim izlazima za 
daljinsku signalizaciju. 

kpl 1     

    

1.1.6. 

 

Kablovske završnice za unutrašnju montažu, za 
jednožilni kabl 3×(XHE 49-A 1×240/25)mm2, 35kV 

kom. 3     

    

1.1.7. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i veza u ćeliji,  
bakar odgovarajućeg preseka za sabirnice i veze u 
ćeliji 

pauš       

    

 

 

Upravljanje (komandovanje, zaštita i signalizacija) 
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1.1.8. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, zaštitu, 
upravljanje i komunikaciju za izvodno polje 35 kV sa 
sledećim karakteristikama: 

 
Minimum 4 strujna ulaza  sa In=5 A, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna kola, 
Minimum 4 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 
 

Prednji komunikacioni interfejs za povezivanje sa 
PC-em, 

MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 ili odgovarajući sa zadnje 
strane. 
 

Mikoprocesorska jedinica treba da poseduje 
sledeće zaštitne funkcije: 

 
Višestepena trofazna prekostrujna zaštita (IEC I>, 
I>>), 
Zemljospojna zaštita (IEC Ie>), 
Homopolarna naponska zaštita (IEC Ve>), 
Zaštita od nesimentričnog opterećenja (IEC I2>), 
Blokada prekostrujnih zaštita pri uključivanju voda 
(IEC CLP), 
Automatsko ponovno uključenje (IEC O→I). 
Podfrekvetna zaštita (f<), 
Zaštita od otkaza prekidača (IEC CBFP), 
Lokator kvara, 

kom. 1     
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Registrator poremećaja u mreži (transient 
disturbance recorder). 
MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži sledeće 
upravljačke, merne i funkcije monitoringa: 
Grafički displej za prikaz jednopolne šeme i statusa 
opreme, Operatorski panel, 
MInimalno 2 slobodno konfigurabilna funkcijska 
tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve funkcije 
relejne zaštite, 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP protokol) 
MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 

Funkcije internih i eksternih blokada, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE mehanizama 
i formiranje internih logčkih funkcionalnosti, 
Nadzor režima rada prekidača (broj operacija, 
kumulativna struja prekidanja, vreme 
isključenja/uključenja, kontrola navijenosti opruge), 
Kontrola isključnih krugova (IEC TCS), 
Hronološki registrator događaja (event recorder), 
Funkcija samonadzora, 
Merenje aktivne i reaktivne snage, struje i napona. 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
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1.1.9. 

 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje zaštite sa 
sledećim karakteristikama: 
Predviđena za montažu u REK orman, 
Mogućnost priključenja provodnika preko klema 
preseka do 10 mm2 
Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 400/250 V, 
Minimalno 6 kontakata za strujna kola, 
Minimalno 10 kontakata za komandno-signalna i 
naponska merna strujna kola, 
Naznačena struja In ≥ 6 A, 
Kratkotrajno podnosiva struja: 1s - 150 A, 10s - 60A, 
Funkcionalnosti kontakata prilikom ubacivanja 
ispitnog češlja ili prebacivanja preklopke u test 
položaj. 

 

kom. 1     

    

1.1.1
0. 

 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju pomoćni 
releji, zaštitni automati, redne stezaljke, slepi 
osigurači, preklopke, tasteri, ampermetri, voltmetri, 
LED pokazivači, mostovi za kleme, P/F provodnik, 
DIN šine, kanalice, oznake za provodnike i kablove, 
itd. sa sledećim karakteristikama: 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A /200 ms, ≥ 
150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 V DC) ≥ 
40 A / 500 ms, 
Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 

pauš       
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Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajući). 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajući). 
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Pomoćni releji AC:Naznačena struja (AC) 10 
A,Naznačeni napon klema (AC) 60 V,Minimalno 3 
NO+NC kontakta,Priključni terminal na postolju 1-4 
mm2,MInimalni stepen zaštite IP 40,Montaža na 
standardnu DIN šinu,Imunost na elektromagnetske 
smetnje (IEC 60255-26 ili odgovarajući). 

Karakteristike zaštitnih automata DC:Naznačena 
vrednost struje (DC): 6,10,16,20,32,40,50 
A,Naznačeni napon (DC) ≥110 V,Prekidna moć 
(prema IEC/EN 60898) ≥10 kA,Broj polova 
2,Priključni terminal 1-25 mm2,Radna karakteristika 
B, C ili D,Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529) IP 20,Montaža na standardnu DIN 
šinu,MInimalno 1 pomoćni kontakt NO,Naznačena 
struja pomoćnog kontakta 6A,Naznačeni napon 
pomoćnog kontakta ≥ 110 V. 

Karakteristike zaštitnih automata AC:Naznačena 
vrednost struje (DC): 6,10,16,20,32,40,50 
A,Naznačeni napon (AC) ≥250 V,Prekidna moć 
(prema IEC/EN 60898) ≥10 kA (za jednopolne i 
tropolne),  ≥6 kA (za dvopolne),Priključni terminal 1-
25 mm2,Radna karakteristika B, C ili D,Minimalni 
stepen zaštite (prema SRPS EN 60529) IP 
20,Montaža na standardnu DIN šinu,MInimalno 1 
pomoćni kontakt NO,Naznačena struja pomoćnog 
kontakta 6A,Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
250 V. 

1.1.1
1. 

 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i ugradnja. 
pauš       

    

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
DOVODNO-ODVODNIH ĆELIJA 35kV 
(+H01,+H05): 

kpl           2     
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2 

 

Transformatorske ćelije 35 kV (+H02,+H06) 
        

    

  
 

Kućište+kolica transformatorskih ćelija 
        

    

2.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za unutrašnju 
montažu 36kV ,  tipski testirana po IEC 62271-200, 
kаtеgоrisаna pо fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа 
kао LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal-clad), 
slobodnostojeća, metalom pregrađena, sa izvlačivim 
vakuumskim prekidačem kasetnog tipa, sa jednim 
sistemom sabirnica naznačene struje 1250A, sa 
ormanom za smeštaj opreme za upravljanje (u 
gornjem prednjem delu). 

 

Stepen izolacije ćelije je 36 Si 70/170, naznačena 
struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA/3s, dinamička 
udarna strujaIud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 1200mm. 

 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim konektorima 

kom. 1 
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(bushingom) 1250A, za montažu vakuumskog 
prekidača, sa ručnim pogonom, mehaničkom 
blokadom i pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj. Kaseta može da 
zauzme tri položaja: ubačen, ispitni i izvučen. 
 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
                                            

  Srednjenaponska oprema u transformatorskoj ćeliji             

2.1.1. 

 

Tropolni vakuumski prekidač kasetnog tipa za 
unutrašnju montažu, sledećih karakteristika: 
naznačeni napon: 36kV,  
naznačeni stepen izolacije:  Si 36/70/170- 
naznačena frekvencija:  50Hz 
naznačena struja: 1250 A 
naznačena struja kratkog spoja: 25kA/3s                                                     
napon kalema za uključenje: 110 V DC 
napon kalema za isključenje: 110 V DC  
napon motora pogona: 110 V DC  
pomoćni kontakti: 6NO+6NC 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

 

__________________________________   
 

kom. 1     

    

2.1.2.  kom. 3         



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 199-16 

 

Страна 233 од 390 

Potporni strujni transformator za unutrašnju 
montažu, sledećih karakteristika: 
sa dva sekundarna jezgra sa prevezivim primarnim 
namotajem 
naznačeni stepen izolacije:Si 36/70/170 
naznačena frekvenca: 50Hz 
naznačeni odnos transformacije: 2×75/5/5 A 
naznačena struja kratkog spoja:Ith=25 kA   
udarna struja kratkog spoja: Idyn=50 kA                                                     
I jezgro: 
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 0.5 
faktor sigurnosti: Fs=5 
II jezgro: 
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 5P10 
 
Tip i ime proizvođača:  
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2.1.3. 

 

Naponski merni transformator, jednopolno izolovan, 
sa osiguračem 2A, za unutrašnju montažu, sledećih 
karakteristika: 
naznačena frekvencija: 50Hz 
naznačeni napon primara  35/√3 kV 
I namotaj: 
naznačeni napon: 0,1/√3 kV 
naznačena snaga: 30 VA  
klasa tačnosti: 0,5 
II namotaj:  
naznačeni napon: 0,1/√3 kV 
naznačena snaga: 30 VA  
klasa tačnosti: 3P 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
  

kom. 3     

    

2.1.4. 

 

Indikator prisustva napona 36kV na priključcima 
ćelije, sa lokalnom signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim izlazima za 
daljinsku signalizaciju. 

kpl 1     

    

2.1.5. 

 

Kablovska završnica za unutrašnju montažu, za 
jednožilni kabl minimalnog preseka 4×(XHE 49-A 
1×150/25)mm2, 20/35kV 

kom. 3     

    

2.1.6. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i veza u ćeliji, 
bakar odgovarajućeg preseka za sabirnice i veze u 

pauš       
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ćeliji 

  
 

Upravljanje (komandovanje, zaštita i signalizacija) 
        

    

2.1.7. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, zaštitu, 
upravljanje i komunikaciju za transformatorsko polje 
35 kV sa sledećim krakteristikama: 

 
Minimum 7 strujna ulaza  sa In=5 A, 
Minimum 3 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna kola, 
Minimum 4 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 

 
Prednji komunikacioni interfejs za povezivanje sa 
PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 sa zadnje strane. 
 
Mikoprocesorska jedinica treba da poseduje 
sledeće zaštitne funkcije: 
Stabilisana trofazna diferencijalna zaštita za 
dvonamotajni transformator (IEC ΔI>) 
Višestepena trofazna prekostrujna zaštita (IEC I>, 
I>>), 
Zemljospojna zaštita (IEC Ie>), 
Kazanska zaštita (IEC Ik>), 
Zaštita od nesimentričnog opterećenja (IEC I2>), 
Inrush restraint (blokada strujne zaštite na drugi 
harmonik), 
Zaštita od otkaza prekidača (IEC CBFP), 

kom. 1     
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Registrator poremećaja u mreži (transient 
disturbance recorder). 

MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži sledeće 
upravljačke, merne i funkcije monitoringa: 
Grafički displej za prikaz jednopolne šeme i statusa 
opreme, 
Operatorski panel, 
MInimalno 2 slobodno konfigurabilna funkcijska 
tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve funkcije 
relejne zaštite (mogućnost podešenja preko 
lokalnog HMI-a, binarnog ulaza i komunikacijskog 
interfejsa), 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP protokol), 
MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 
Funkcije internih i eksternih blokada, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE mehanizama 
i formiranje internih logčkih funkcionalnosti, 
Nadzor režima rada prekidača (broj operacija, 
kumulativna struja prekidanja, vreme 
isključenja/uključenja, kontrola navijenosti opruge), 
Kontrola isključnih krugova (IEC TCS), 
Hronološki registrator događaja (event recorder), 
Funkcija samonadzora, 
Merenje aktivne i reaktivne snage, struje i napona. 
 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
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2.1.8. 

 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje zaštite sa 
sledećim karakteristikama: 
Predviđena za montažu u REK orman, 
Mogućnost priključenja provodnika preko klema 
preseka do 10 mm2 
Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 400/250 V, 
Minimalno 6 kontakata za strujna kola, 
Minimalno 10 kontakata za komandno-signalna i 
naponska merna strujna kola, 
Naznačena struja In ≥ 6 A, 
Kratkotrajno podnosiva struja: 1s - 150 A, 10s - 60A, 
Funkcionalnosti kontakata prilikom ubacivanja 
ispitnog češlja ili prebacivanja preklopke u test 
položaj. 

kom. 1     

    

2.1.9. 

 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju pomoćni 
releji, zaštitni automati, redne stezaljke, slepi 
osigurači, preklopke, tasteri, ampermetri, voltmetri, 
LED pokazivači, mostovi za kleme, P/F provodnik, 
DIN šine, kanalice, oznake za provodnike i kablove, 
itd. sa sledećim karakteristikama: 

 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A /200 ms, ≥ 
150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 V DC) ≥ 
40 A / 500 ms, 
Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 

pauš       
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Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajuci). 

 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajuci). 
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Pomoćni releji AC:Naznačena struja (AC) 10 
A,Naznačeni napon klema (AC) 60 V,Minimalno 3 
NO+NC kontakta,Priključni terminal na postolju 1-4 
mm2,MInimalni stepen zaštite IP 40,Montaža na 
standardnu DIN šinu,Imunost na elektromagnetske 
smetnje (IEC 60255-26 ili odgovarajuci). 

 

Karakteristike zaštitnih automata DC:Naznačena 
vrednost struje (DC): 6,10,16,20,32,40,50 
A,Naznačeni napon (DC) ≥110 V,Prekidna moć 
(prema IEC/EN 60898) ≥10 kA,Broj polova 2, 
Priključni terminal 1-25 mm2,Radna karakteristika 
B, C ili D,Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529 ili odgovarajuci) IP 20,Montaža na 
standardnu DIN šinu,MInimalno 1 pomoćni kontakt 
NO,Naznačena struja pomoćnog kontakta 
6A,Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 110 V. 

 

Karakteristike zaštitnih automata AC:Naznačena 
vrednost struje (DC): 6,10,16,20,32,40,50 
A,Naznačeni napon (AC) ≥250 V,Prekidna moć 
(prema IEC/EN 60898) ≥10 kA (za jednopolne i 
tropolne),  ≥6 kA (za dvopolne),Priključni terminal 1-
25 mm2,Radna karakteristika B, C ili D,Minimalni 
stepen zaštite (prema SRPS EN 60529) IP 
20,Montaža na standardnu DIN šinu,MInimalno 1 
pomoćni kontakt NO,Naznačena struja pomoćnog 
kontakta 6A,Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 
250 V. 

 

 

2.1.10  pauš           
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. 
Ostali nespecificirani materijal, isporuka i ugradnja. 

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
TRANSFORMATORSKIH ĆELIJA 35kV 
(+H02,+H06): 

kpl 2     

                

 

3 

 

Spojna ćelija 35 kV (+H03) 
        

    

3.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za unutrašnju 
montažu 36kV , tipski testirana po IEC 62271-200, 
kаtеgоrisаna pо fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа 
kао LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal-clad) , 
slobodnostojeća, metalom pregrađena, sa izvlačivim 
vakuumskim prekidačem kasetnog tipa, sa jednim 
sistemom sabirnica naznačene struje 1250A, sa 
ormanom za smeštaj opreme za upravljanje (u 
gornjem prednjem delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 36 Si 70/170, naznačena 
struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA/3s, dinamička 
udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 1200mm. 

 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

kom. 1     
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Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim konektorima 
(bushingom) 1250A, za montažu vakuumskog 
prekidača, sa ručnim pogonom, mehaničkom 
blokadom i pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj.Kaseta može da 
zauzme tri položaja: ubačen, ispitni i izvučen. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________  
                                                   

  Srednjenaponska oprema u spojnoj ćeliji             

3.1.1. 

 

Tropolni vakuumski prekidač kasetnog tipa za 
unutrašnju montažu, sledećih karakteristika: 
naznačeni napon: 36kV,  
naznačeni stepen izolacije:  Si 36/70/170 
naznačena frekvencija:  50Hz 
naznačena struja: 1250 A 
naznačena struja kratkog spoja: 25kA/3s                                                     
napon kalema za uključenje: 110 V DC 
napon kalema za isključenje: 110 V DC  
napon motora pogona: 110 V DC  
pomoćni kontakti: 6NO+6NC 
 
 

 

Tip i ime proizvođača: 

 

kom. 1     
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3.1.2. 

 

Potporni strujni transformator za unutrašnju 
montažu, sledećih karakteristika: 
sa dva sekundarna jezgra: 
naznačeni stepen izolacije:Si 36/70/170 
naznačena frekvenca: 50Hz 
naznačeni odnos transformacije: 2×150/5/5 A 
naznačena struja kratkog spoja:Ith=25 kA   
udarna struja kratkog spoja: Idyn=63 kA 
I jezgro:                                                     
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 0.5, Fs=5 
II jezgro:                                                     
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 5P10 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

 

 

kom. 3     

    

3.1.3. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i veza u ćeliji, 
bakar odgovarajućeg preseka za sabirnice i veze u 
ćeliji 

 

pauš       

    

  
 

Upravljanje (komandovanje, zaštita i signalizacija) 
        

    



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 199-16 

 

Страна 243 од 390 

3.1.4. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, zaštitu, 
upravljanje i komunikaciju za spojno polje 35 kV sa 
sledećim krakteristikama: 

 
Minimum 4 strujna ulaza  sa In=5 A, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna kola, 
Minimum 4 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 

 
Prednji komunikacioni interfejs za povezivanje sa 
PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 sa zadnje strane. 
 
Mikoprocesorska jedinica treba da poseduje 
sledeće zaštitne funkcije: 
Višestepena trofazna prekostrujna zaštita (IEC I>, 
I>>), 
Zemljospojna zaštita (IEC Ie>), 
Zaštita od nesimentričnog opterećenja (IEC I2>), 
Zaštita od otkaza prekidača (IEC CBFP), 
Registrator poremećaja u mreži (transient 
disturbance recorder). 

kom. 1     
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MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži sledeće 
upravljačke, merne i funkcije monitoringa: 
Grafički displej za prikaz jednopolne šeme i statusa 
opreme, 
Operatorski panel, 
MInimalno 2 slobodno konfigurabilna funkcijska 
tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve funkcije 
relejne zaštite, 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP protokol) 
MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 
Funkcije internih i eksternih blokada, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE mehanizama 
i formiranje internih logčkih funkcionalnosti, 
Nadzor režima rada prekidača (broj operacija, 
kumulativna struja prekidanja, vreme 
isključenja/uključenja, kontrola navijenosti opruge), 
Kontrola isključnih krugova (IEC TCS), 
Hronološki registrator događaja (event recorder), 
Funkcija samonadzora, 
Merenje  struje 
 
Tip i ime proizvođača:  
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3.1.5. 

 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje zaštite sa 
sledećim karakteristikama: 
Predviđena za montažu u REK orman, 
Mogućnost priključenja provodnika preko klema 
preseka do 10 mm2 
Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 400/250 V, 
Minimalno 6 kontakata za strujna kola, 
Minimalno 10 kontakata za komandno-signalna i 
naponska merna strujna kola, 
Naznačena struja In ≥ 6 A, 
Kratkotrajno podnosiva struja: 1s - 150 A, 10s - 60A, 
Funkcionalnosti kontakata prilikom ubacivanja 
ispitnog češlja ili prebacivanja preklopke u test 
položaj. 

 

kom. 1     

    

3.1.6. 

 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju pomoćni 
releji, zaštitni automati, redne stezaljke, slepi 
osigurači, preklopke, tasteri, ampermetri, voltmetri, 
LED pokazivači, mostovi za kleme, P/F provodnik, 
DIN šine, kanalice, oznake za provodnike i kablove, 
itd. sa sledećim karakteristikama: 

 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A /200 ms, ≥ 
150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 V DC) ≥ 
40 A / 500 ms, 
Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 

pauš       
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MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajući). 

 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajući). 

 
Pomoćni releji AC: 
Naznačena struja (AC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (AC) 60 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajući). 

 



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 199-16 

 

Страна 247 од 390 

Karakteristike zaštitnih automata DC:Naznačena 
vrednost struje (DC): 6,10,16,20,32,40,50 
A,Naznačeni napon (DC) ≥110 V,Prekidna moć 
(prema IEC/EN 60898) ≥10 kA,Broj polova 
2,Priključni terminal 1-25 mm2,Radna karakteristika 
B, C ili D,Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529) IP 20,Montaža na standardnu DIN 
šinu,MInimalno 1 pomoćni kontakt NO,Naznačena 
struja pomoćnog kontakta 6A,Naznačeni napon 
pomoćnog kontakta ≥ 110 V. 

 

Karakteristike zaštitnih automata AC: Naznačena 
vrednost struje (DC): 6,10,16,20,32,40,50 A,  

Naznačeni napon (AC) ≥250 V, 

Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 kA (za 
jednopolne i tropolne),  ≥6 kA (za dvopolne), 

Priključni terminal 1-25 mm2, 

Radna karakteristika B, C ili D, 

Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 60529) 
IP 20, 

Montaža na standardnu DIN šinu, 

MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 

Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 

Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 250 V. 

3.1.7. 

Indikator prisustva napona 36kV na priključcima 
ćelije, sa lokalnom signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim izlazima za 
daljinsku signalizaciju. 

kpl 1     

    

3.1.8. Ostali nespecificirani materijal, isporuka i ugradnja. pauš           
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UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
SPOJNE ĆELIJE 35kV (+H03): 

kpl 1     

  
    

  4 Dodatak spojne ćelija 35 kV (+H04)             

  Kućište+kolica dodatka spojne ćelije             

4.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za unutrašnju 
montažu 36kV , tipski testirana po IEC 62271-200, 
kаtеgоrisаna pо fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа 
kао LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal-clad), 
slobodnostojeća, metalom pregrađena, sa izvlačivim 
kontaktima rastavljača, sa jednim sistemom 
sabirnica naznačene struje 1250A, sa ormanom za 
smeštaj opreme za upravljanje (u gornjem prednjem 
delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 36 Si 70/170, naznačena 
struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA/3s, dinamička 
udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 1200mm. 

 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta  sa rastavnim konektorima 

kom. 1 
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(bushingom) 1250 A, sa ručnim pogonom, 
mehaničkom blokadom i pomoćnim kontaktima za 
položaj kasete: 2NO u pogonu i 2NO test 
položaj.Kaseta može da zauzme tri položaja: 
ubačen, ispitni i izvučen. 
 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________                                     

  
 

Srednjenaponska oprema u dodatku spojne ćelije 
        

    

4.1.1. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i veza u ćeliji, 
bakar odgovarajućeg preseka za sabirnice i veze u 
ćeliji, traka za uzemljenje FeZn 25x4 mm i ostali 
nespecificirani materijal. 

pauš       

    

4.1.2. 

 

Indikator prisustva napona 36 kV na priključcima 
ćelije, sa lokalnom signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim izlazima za 
daljinsku signalizaciju. 

kpl 1     

    

4.1.3. 
 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i ugradnja. 
pauš       

    

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
SPOJNE ĆELIJE 35kV (+H03): 

kpl 1         
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UKUPNO A : RAZVODNO POSTROJENJE 35kV:   

      
      

 
 

    
   

B 

 

RAZVODNO POSTROJENJE 10kV 
            

 
 

    
   

1 

 

Transformatorske ćelije  10kV, (+K06, +K13) 
        

    

  
 

Kućište+kolica trafo ćelije             

1.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za unutrašnju 
montažu 12kV , tipski testirana po IEC 62271-200, 
kаtеgоrisаna pо fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа 
kао LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal-clad), 
slobodnostojeća, metalom pregrađena, sa izvlačivim 
vakuumskim prekidačem kasetnog tipa, sa jednim 
sistemom sabirnica naznačene struje 1250A, sa 
ormanom za smeštaj opreme za upravljanje (u 
gornjem prednjem delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 12 Si 28/75, naznačena 
struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA, dinamička 
udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 800mm. 

 

kom. 1 
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Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim konektorima 
(bushingom) 1250A, za montažu vakuumskog 
prekidača, sa ručnim pogonom, mehaničkom 
blokadom i pomoćnim kontaktima za položaj kaseta: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj.Kaseta može da 
zauzme tri položaja: ubačen, ispitni i izvučen. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________  
                                                 

  Srednjenaponska oprema u trafo ćeliji             

1.1.1. 

Tropolni vakuumski prekidač kasetnog tipa za 
unutrašnju montažu, sledećih karakteristika: 
naznačeni napon: 12kV,  
naznačeni stepen izolacije:  Si 12/28/75- naznačena 
frekvencija:  50Hz 
naznačena struja: 1250 A 
naznačena struja kratkog spoja: 25kA/3s                                                     
napon kalema za uključenje: 110 V DC 
napon kalema za isključenje: 110 V DC  
napon motora pogona: 110 V DC  
pomoćni kontakti: 5NO+5NC 
 
Tip i ime proizvođača:  

kom. 1 
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1.1.2 

 

Potporni strujni transformator za unutrašnju 
montažu, sledećih karakteristika: 

sva sekundarna jezgra sa prevezivim primarnim 
namotajem 

naznačeni stepen izolacije:Si 12/28/75 

naznačena frekvenca: 50Hz 

naznačeni odnos transformacije: 2×250/5/5/5 A 

naznačena struja kratkog spoja:Ith=30 kA  udarna 
struja kratkog spoja: Idyn=75 kA                                                    
I jezgro: 

naznačena snaga: 15 VA 

klasa tačnosti: 0.5 

faktor sigurnosti: Fs=5 

II jezgro: 

naznačena snaga: 15 VA 

kom. 3 
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klasa tačnosti: 5P10 

III jezgro: 

naznačena snaga: 15 VA 

klasa tačnosti: 5P10 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

1.1.3. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i veza u ćeliji, 
bakar odgovarajućeg preseka za sabirnice i veze u 
ćeliji 

pauš   

        

1.1.4. 

 

Indikator prisustva napona 12kV na priključcima 
ćelije, sa lokalnom signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim izlazima za 
daljinsku signalizaciju. 

kpl 1 

        

1.1.5. 

 

Priključak u ćeliji za kablovske završnice za 
unutrašnju montažu, za prihvat dva kabla po fazi, za 
jednožilni kabl 2×(4×(XHE 49-A 1×185/25))mm2, 
6/10 kV 

kom. 6 
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Upravljanje (komandovanje, zaštita i signalizacija) 

1.1.6. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, zaštitu, 
upravljanje i komunikaciju za transformatorsko polje 
10 kV sa sledećim krakteristikama: 

 
Minimum 4 strujna ulaza  sa In=5 A, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna kola, 
Minimum 5 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 

 
Prednji komunikacioni interfejs za povezivanje sa 
PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 sa zadnje strane. 
Mikoprocesorska jedinica treba da poseduje 
sledeće zaštitne funkcije: 
Višestepena trofazna prekostrujna zaštita (IEC I>, 
I>>), 
Zemljospojna zaštita (IEC Ie>), 
Homopolarna naponska zaštita (IEC Ve>), 
Podfrekvetna zaštita (f<), 
Zaštita od nesimentričnog opterećenja (IEC I2>), 
Zaštita od otkaza prekidača (IEC CBFP), 
Registrator poremećaja u mreži (transient 
disturbance recorder). 

 

kom. 1 

        

 

MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži sledeće 
upravljačke, merne i funkcije monitoringa: 
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Grafički displej za prikaz jednopolne šeme i statusa 
opreme, 
Operatorski panel, 
MInimalno 2 slobodno konfigurabilna funkcijska 
tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve funkcije 
relejne zaštite, 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP protokol) 
MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 
Funkcije internih i eksternih blokada, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE mehanizama 
i formiranje internih logčkih funkcionalnosti, 
Nadzor režima rada prekidača (broj operacija, 
kumulativna struja prekidanja, vreme 
isključenja/uključenja, kontrola navijenosti opruge), 
Kontrola isključnih krugova (IEC TCS), 
Hronološki registrator događaja (event recorder), 
Funkcija samonadzora, 
Merenje struje u sve tri faze, 
Merenje 3 fazna napona, 
Merenje frekvencije, 
Merenje faktora snage (cos ϕ), 
Merenje ukupne aktivne i reaktivne snage sa 
maksigrafom aktivne snage, 
Merenje ukupne aktivne i reaktivne energije. 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
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1.1.7. 

 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje zaštite sa 
sledećim karakteristikama: 
Predviđena za montažu u REK orman, 
Mogućnost priključenja provodnika preko klema 
preseka do 10 mm2 
Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 400/250 V, 
Minimalno 6 kontakata za strujna kola, 
Minimalno 10 kontakata za komandno-signalna i 
naponska merna strujna kola, 
Naznačena struja In ≥ 6 A, 
Kratkotrajno podnosiva struja: 1s - 150 A, 10s - 60A, 
Funkcionalnosti kontakata prilikom ubacivanja 
ispitnog češlja ili prebacivanja preklopke u test 
položaj. 

kom. 1 

        

1.1.8. 

 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju pomoćni 
releji, zaštitni automati, redne stezaljke, slepi 
osigurači, preklopke, tasteri, ampermetri, voltmetri, 
LED pokazivači, mostovi za kleme, P/F provodnik, 
DIN šine, kanalice, oznake za provodnike i kablove, 
itd. sa sledećim karakteristikama: 

 

UIključni releji:Naznačena struja (DC) 10 
A,Naznačeni napon klema (DC) 110 V,Kratkotrajno 
strujno opterećenje (≥ 80 A /200 ms, ≥ 150 A / 10 
ms),Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 V 
DC) ≥ 40 A / 500 ms,Minimalno 4 NO+NC 
kontakta,Priključni terminal na postolju 1-6 
mm2,MInimalni stepen zaštite IP 40,Montaža na 
standardnu DIN šinu,Imunost na elektromagnetske 
smetnje (IEC 60255-26 ili odgovarajuci). 

pauš   
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Pomoćni releji DC:Naznačena struja (DC) 10 
A,Naznačeni napon klema (DC) 110 V,Minimalno 3 
NO+NC kontakta,Priključni terminal na postolju 1-4 
mm2,MInimalni stepen zaštite IP 40,Montaža na 
standardnu DIN šinu,Imunost na elektromagnetske 
smetnje (IEC 60255-26 ili odgovarajuci). 

 

Pomoćni releji AC:Naznačena struja (AC) 10 
A,Naznačeni napon klema (AC) 60 V,Minimalno 3 
NO+NC kontakta,Priključni terminal na postolju 1-4 
mm2,MInimalni stepen zaštite IP 40,Montaža na 
standardnu DIN šinu,Imunost na elektromagnetske 
smetnje (IEC 60255-26 ili odgovarajuci). 

 

Karakteristike zaštitnih automata DC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (DC) ≥110 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 kA, 
Broj polova 2, 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 60529 ili 
odgovarajuci) IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 110 V 

 
Karakteristike zaštitnih automata AC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
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6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (AC) ≥250 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 kA (za 
jednopolne i tropolne),  ≥6 kA (za dvopolne), 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 60529) 
IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 250 V. 

1.1.9. Ostali nespecificirani materijal, nabavka i ugradnja pauš           

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT  
TRANSFORMATORSKA ĆELIJA 10kV (+K06, 
+K09): 

kpl 2     

 
 

      
 

2 

 

Izvodne ćelije  10kV, 
(+K01,+K02,+K03,+K04,+K05,+K10,+K11,+K12,+K14)         

  
 

  Kućište+kolica izvodne ćelije             

2.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za unutrašnju 
montažu 12kV , tipski testirana po IEC 62271-200, 
kаtеgоrisаna pо fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа 
kао LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal-clad), 
slobodnostojeća, metalom pregrađena, sa izvlačivim 
vakuumskim prekidačem kasetnog tipa, sa jednim 
sistemom sabirnica naznačene struje 1250A, sa 
ormanom za smeštaj opreme za upravljanje (u 
gornjem prednjem delu).  

kom. 1 
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Stepen izolacije ćelije je 12 Si 28/75, naznačena 
struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA, dinamička 
udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 800mm. 

 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim konektorima 
(bushingom) 1250A, za montažu vakuumskog 
prekidača, sa ručnim pogonom, mehaničkom 
blokadom i pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj.Kaseta može da 
zauzme tri položaja: ubačen, ispitni i izvučen. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

 

__________________________________ 
                                               

  

 

 

Srednjenaponska oprema u izvodnoj ćeliji             
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2.1.1. 

 

Tropolni vakuumski prekidač kasetnog tipa za 
unutrašnju montažu, sledećih karakteristika: 
naznačeni napon: 12kV,  
naznačeni stepen izolacije:  Si 12/28/75 
naznačena frekvencija:  50Hz 
naznačena struja: 1250 A 
naznačena struja kratkog spoja: 25kA/3s                                                     
napon kalema za uključenje: 110 V DC 
napon kalema za isključenje: 110 V DC  
napon motora pogona: 110 V DC  
pomoćni kontakti: 5NO+5NC 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

 

 

kom. 1 

        

2.1.2. 

 

Potporni strujni transformator za unutrašnju 
montažu, sledećih karakteristika: 

sa dva sekundarna jezgra  

naznačeni stepen izolacije:Si 12/28/75 

naznačena frekvenca: 50Hz 

naznačeni odnos transformacije: 2×150/5/5 A 

naznačena struja kratkog spoja:Ith=30 kA  udarna 
struja kratkog spoja: Idyn=75 kA                                                     

 

I jezgro: 

kom. 3 
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naznačena snaga: 15 VA 

klasa tačnosti: 0.5 

faktor sigurnosti: Fs=5 

 

II jezgro: 

naznačena snaga: 15 VA 

klasa tačnosti: 5P10 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

2.1.3. 

 

Obuhvatni strujni transformator za unutrašnju 
montažu, sledećih karakteristika: 
sa jednim sekundarnim jezgrom: 
naznačeni stepen izolacije:Si 38/70/170 
naznačena frekvenca: 50Hz 
naznačeni odnos transformacije: 50/5 A 
naznačena struja kratkog spoja:Ith=30 kA   
udarna struja kratkog spoja: Idyn=75 kA 
I jezgro:                                                     
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 5P10 
 
 

 

Tip i ime proizvođača:  

kom. 1     
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__________________________________ 

2.1.4. 

 

Tropolni zemljospojnik za unutrašnju montažu za 
uzemljenje, sa mehaničkom blokadom pogona sa 
izvlačivim delom, 
sa setom pomoćnih kontakata,sledećih 
karakteristika: 
naznačeni napon: 10kV 
naznačena struja: 630A 
naznačeni stepen izolacije: Si 12/28/75  
naznačena frekvencija:50Hz 

 

kom. 1     

    

2.1.5. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i veza u ćeliji, 
bakar odgovarajućeg preseka za sabirnice i veze u 
ćeliji 

 

pauš   

        

2.1.6. 

 

Indikator prisustva napona 12kV na priključcima 
ćelije, sa lokalnom signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim izlazima za 
daljinsku signalizaciju. 

 

kpl 1 

        

2.1.7. 
Priključci u ćeliji za kablovske završnice za 
unutrašnju montažu, za prihvat jednožilnih  10 kV 
kabl tipa XHE 49-A  preseka max 240 mm² 

kom 4 
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Upravljanje (komandovanje, zaštita i signalizacija)             

2.1.8. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, zaštitu, 
upravljanje i komunikaciju za izvodno polje 10 kV sa 
sledećim krakteristikama: 
Minimum 3 strujna ulaza  sa In=5 A, 
MInimum 1 osetljivi strujni ulaz za osetljivu 
usmerenu zemljospojnu zaštitu, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna kola, 
Minimum 4 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 
Prednji komunikacioni interfejs za povezivanje sa 
PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 ili odgovarajući sa zadnje 
strane. 
 
Mikoprocesorska jedinica treba da poseduje 
sledeće zaštitne funkcije: 
Višestepena trofazna prekostrujna zaštita (IEC I>, 
I>>), 
Zemljospojna zaštita (IEC Ie>), 
Homopolarna naponska zaštita (IEC Ve>), 
Zaštita od nesimentričnog opterećenja (IEC I2>), 
Osetljiva usmerena zemljospojna zaštita (IEC IEE>), 
Blokada prekostrujnih zaštita pri uključivanju voda 
(IEC CLP), 
Automatsko ponovno uključenje (IEC O→I), 
Podfrekvetna zaštita (f<), 

kom. 1 
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Zaštita od otkaza prekidača (IEC CBFP), 
Registrator poremećaja u mreži (transient 
disturbance recorder). 

MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži sledeće 
upravljačke, merne i funkcije monitoringa: 
Grafički displej za prikaz jednopolne šeme i statusa 
opreme, 
Operatorski panel, 
MInimalno 2 slobodno konfigurabilna funkcijska 
tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve funkcije 
relejne zaštite, 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP protokol) 
MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 
Funkcije internih i eksternih blokada, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE mehanizama 
i formiranje internih logčkih funkcionalnosti, 
Nadzor režima rada prekidača (broj operacija, 
kumulativna struja prekidanja, vreme 
isključenja/uključenja, kontrola navijenosti opruge), 
Kontrola isključnih krugova (IEC TCS), 
Hronološki registrator događaja (event recorder), 
Funkcija samonadzora, 
Merenje aktivne i reaktivne snage, struje i napona. 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
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2.1.9. 

 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje zaštite sa 
sledećim karakteristikama:Predviđena za montažu u 
REK orman,Mogućnost priključenja provodnika 
preko klema preseka do 10 mm2 

Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 400/250 V, 

Minimalno 6 kontakata za strujna kola, 

Minimalno 10 kontakata za komandno-signalna i 
naponska merna strujna kola, 

Naznačena struja In ≥ 6 A,Kratkotrajno podnosiva 
struja: 1s - 150 A, 10s - 60A, 

Funkcionalnosti kontakata prilikom ubacivanja 
ispitnog češlja ili prebacivanja preklopke u test 
položaj. 

kom. 1 

        

2.1.10
. 

 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju pomoćni 
releji, zaštitni automati, redne stezaljke, slepi 
osigurači, preklopke, tasteri, ampermetri, voltmetri, 
LED pokazivači, mostovi za kleme, P/F provodnik, 
DIN šine, kanalice, oznake za provodnike i kablove, 
itd. sa sledećim karakteristikama: 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A /200 ms, ≥ 
150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 V DC) ≥ 
40 A / 500 ms, 
Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 

pauš   
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Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26). 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26). 
Pomoćni releji AC: 
Naznačena struja (AC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (AC) 60 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajući). 
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Karakteristike zaštitnih automata DC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (DC) ≥110 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 kA, 
Broj polova 2, 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 60529) 
IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 110 V. 
 
Karakteristike zaštitnih automata AC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (AC) ≥250 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 kA (za 
jednopolne i tropolne),  ≥6 kA (za dvopolne), 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 60529) 
IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 250 V. 

2.1.11
. 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i ugradnja. pauš           

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT IZVODNE 
ĆELIJE 10kV 
((+K01,+K02,+K03,+K04,+K05,+K10,+K11,+K12,+K14): 

kpl 9 
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3 

 

Izvodno-merna ćelija  10kV (+K15)             

  
 

Kućište+kolica izvodne ćelije             

3.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za unutrašnju 
montažu 12kV , tipski testirana po IEC 62271-200, 
kаtеgоrisаna pо fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа 
kао LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal-clad) , 
slobodnostojeća, metalom pregrađena, sa izvlačivim 
vakuumskim prekidačem kasetnog tipa, sa jednim 
sistemom sabirnica naznačene struje 1250A, sa 
ormanom za smeštaj opreme za upravljanje (u 
gornjem prednjem delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 12 Si 28/75, naznačena 
struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA, dinamička 
udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 800mm. 

 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

kom. 1 
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Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim konektorima 
(bushingom) 1250A, za montažu vakuumskog 
prekidača, sa ručnim pogonom, mehaničkom 
blokadom i pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj.Kaseta može da 
zauzme tri položaja: ubačen, ispitni i izvučen. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
                                              

  Srednjenaponska oprema u izvodno-mernoj ćeliji             

3.1.1. 

 

Tropolni vakuumski prekidač kasetnog tipa za 
unutrašnju montažu, sledećih karakteristika: 
naznačeni napon: 12kV,  
naznačeni stepen izolacije:  Si 12/28/75 
naznačena frekvencija:  50Hz 
naznačena struja: 1250 A 
naznačena struja kratkog spoja: 25kA/3s                                                     
napon kalema za uključenje: 110 V DC 
napon kalema za isključenje: 110 V DC  
napon motora pogona: 110 V DC  
pomoćni kontakti: 5NO+5NC 
konektor: 64-pinski 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

 

kom. 1 
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3.1.2. 

 

Potporni strujni transformator za unutrašnju 
montažu, sledećih karakteristika:  

sa tri sekundarna jezgra 

naznačeni stepen izolacije: Si 12/28/75 

naznačena frekvenca: 50Hz 

naznačeni odnos transformacije: 2×150/5/5/5 A 

naznačena struja kratkog spoja:Ith=30 kA  udarna 
struja kratkog spoja: Idyn=75 kA                                                     

 

I jezgro: 

naznačena snaga: 10 VA 

klasa tačnosti: 0.2 

faktor sigurnosti: Fs=5 

 

II jezgro: 

naznačena snaga: 15 VA 

klasa tačnosti: 0.5 

faktor sigurnosti: Fs=5 

 

III jezgro: 

naznačena snaga: 15 VA 

klasa tačnosti: 5P10 

 

 

kom. 3 
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Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

3.1.3. 

Obuhvatni strujni transformator za unutrašnju 
montažu, sledećih karakteristika: 
sa jednim sekundarnim jezgrom: 
naznačeni stepen izolacije:Si 38/70/170 
naznačena frekvenca: 50Hz 
naznačeni odnos transformacije: 50/5 A 
naznačena struja kratkog spoja:Ith=30 kA   
udarna struja kratkog spoja: Idyn=75 kA 
I jezgro:                                                     
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 5P10 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

 

 

kom. 1     
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3.1.4. 

 

Jednopolno izolovan naponski merni transformator 
sa osiguračem za nazivnu struju 2A, za unutrašnju 
montažu, sledećih karakteristika: 
naznačena frekvencija:50Hz                             
naznačeni napon primara:10/√3/ kV       

                 
I namotaj:     
naznačeni napon:0,1/√3kV                 
naznačena snaga: 20VA               
klasa tačnosti: 0.2 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

kom. 3 

        

3.1.5. 

 

Tropolni zemljospojnik za unutrašnju montažu za 
uzemljenje, sa mehaničkom blokadom pogona sa 
izvlačivim delom, 
sa setom pomoćnih kontakata,sledećih 
karakteristika: 
naznačeni napon: 10kV 
naznačena struja: 630A 
naznačeni stepen izolacije: Si 12/28/75 naznačena 
frekvencija:50Hz 

 

kom. 1     

    

3.1.6. 
Provodni i potporni izolatori sabirnica i veza u ćeliji, 
bakar odgovarajućeg preseka za sabirnice i veze u 
ćeliji 

pauš   
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3.1.7. 

 

Indikator prisustva napona 12kV na priključcima 
ćelije, sa lokalnom signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim izlazima za 
daljinsku signalizaciju. 

kpl 1 

        

3.1.8. 

 

Priključci u ćeliji za kablovske završnice za 
unutrašnju montažu, za prihvat jednožilnih 10 kV 
kablova tipa XHE 49-A,  preseka max 240 mm² 

kom 4 

        

  
 

Upravljanje (komandovanje, zaštita i signalizacija)             

3.1.9. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, zaštitu, 
upravljanje i komunikaciju za izvodno-merno polje 
10 kV sa sledećim krakteristikama: 
Minimum 3 strujna ulaza  sa In=5 A, 
MInimum 1 osetljivi strujni ulaz za osetljivu 
usmerenu zemljospojnu zaštitu, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna kola, 
Minimum 4 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 
Prednji komunikacioni interfejs za povezivanje sa 
PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 sa zadnje strane. 
 
Mikoprocesorska jedinica treba da poseduje 
sledeće zaštitne funkcije: 
Višestepena trofazna prekostrujna zaštita (IEC I>, 
I>>), 

kom. 1 
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Zemljospojna zaštita (IEC Ie>), 
Homopolarna naponska zaštita (IEC Ve>), 
Zaštita od nesimentričnog opterećenja (IEC I2>), 
Osetljiva usmerena zemljospojna zaštita (IEC IEE>), 
Blokada prekostrujnih zaštita pri uključivanju voda 
(IEC CLP), 
Automatsko ponovno uključenje (IEC O→I), 
Podfrekvetna zaštita (f<), 
Zaštita od otkaza prekidača (IEC CBFP), 
Registrator poremećaja u mreži (transient 
disturbance recorder). 

MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži sledeće 
upravljačke, merne i funkcije monitoringa:Grafički 
displej za prikaz jednopolne šeme i statusa 
opreme,Operatorski panel,MInimalno 2 slobodno 
konfigurabilna funkcijska tastera, MInimalno 2 grupe 
podešenja za sve funkcije relejne 
zaštite,Automatska sinhronizacija vremena (NTP 
protokol)MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED 
dioda,Filtriranje treperenja kontakata,Funkcije 
internih i eksternih blokada,Moogućnost slanja i 
primanja GOOSE mehanizama i formiranje internih 
logčkih funkcionalnosti,Nadzor režima rada 
prekidača (broj operacija, kumulativna struja 
prekidanja, vreme isključenja/uključenja, kontrola 
navijenosti opruge),Kontrola isključnih krugova (IEC 
TCS),Hronološki registrator događaja (event 
recorder),Funkcija samonadzora,Merenje aktivne i 
reaktivne snage, struje i napona. 

 

 

 

Tip i ime proizvođača:  
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3.1.10
. 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje zaštite sa 
sledećim karakteristikama: 
Predviđena za montažu u REK orman, 
Mogućnost priključenja provodnika preko klema 
preseka do 10 mm2 
Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 400/250 V, 
Minimalno 6 kontakata za strujna kola, 
Minimalno 10 kontakata za komandno-signalna i 
naponska merna strujna kola, 
Naznačena struja In ≥ 6 A, 
Kratkotrajno podnosiva struja: 1s - 150 A, 10s - 60A, 
Funkcionalnosti kontakata prilikom ubacivanja 
ispitnog češlja ili prebacivanja preklopke u test 
položaj. 

 

kom. 1 

        

3.1.11
. 

 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju pomoćni 
releji, zaštitni automati, redne stezaljke, slepi 
osigurači, preklopke, tasteri, ampermetri, voltmetri, 
LED pokazivači, mostovi za kleme, P/F provodnik, 
DIN šine, kanalice, oznake za provodnike i kablove, 
itd. sa sledećim karakteristikama: 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A /200 ms, ≥ 
150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 V DC) ≥ 
40 A / 500 ms, 

pauš   
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Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26). 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm², 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajući). 
Pomoćni releji AC: 
Naznačena struja (AC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (AC) 60 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajući). 
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Karakteristike zaštitnih automata DC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (DC) ≥110 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898 ili 
odgovarajući) ≥10 kA, 
Broj polova 2, 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 60529 ili 
odgovarajući) IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 110 V. 
 
Karakteristike zaštitnih automata AC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (AC) ≥250 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898 ili 
odgovarajući) ≥10 kA (za jednopolne i tropolne),  ≥6 
kA (za dvopolne), 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 60529) 
IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 250 V. 

3.1.12
. 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i ugradnja. pauš           

  UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT  kpl 1     
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IZVODNO-MERNA ĆELIJA 10kV (K15): 

 
 

       

4 

 

Spojna ćelija 10 kV (+K08)             

  
 

Kućište+kolica spojne ćelije             

4.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za unutrašnju 
montažu 12kV, tipski testirana po IEC 62271-200, 
kаtеgоrisаna pо fаktоru gubitkа kоntinuitеtа pоgоnа 
kао LSC2B-PM, vazduhom izolovana (metal-clad), 
slobodnostojeća, metalom pregrađena, sa izvlačivim 
vakuumskim prekidačem kasetnog tipa, sa jednim 
sistemom sabirnica naznačene struje 1250A, sa 
ormanom za smeštaj opreme za upravljanje (u 
gornjem prednjem delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 12 Si 28/75, naznačena 
struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA, dinamička 
udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 800mm. 

 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

kom. 1 
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Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim konektorima 
(bushingom) 1250A, za montažu vakuumskog 
prekidača, sa ručnim pogonom, mehaničkom 
blokadom i pomoćnim kontaktima za položaj kasete: 
2NO u pogonu i 2NO test položaj. Kaseta može da 
zauzme tri položaja: ubačen, ispitni i izvučen. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
                                            

  Srednjenaponska oprema u spojnoj ćeliji             

4.1.1. 

 

Tropolni vakuumski prekidač kasetnog tipa za 
unutrašnju montažu, sledećih karakteristika: 
naznačeni napon: 12kV,  
naznačeni stepen izolacije:  Si 12/28/75 
naznačena frekvencija:  50Hz 
naznačena struja: 1250 A 
naznačena struja kratkog spoja: 25kA/3s                                                      
napon kalema za uključenje: 110 V DC 
napon kalema za isključenje: 110 V DC  
napon motora pogona: 110 V DC  
pomoćni kontakti: 5NO+5NC 
 
 

 

Tip i ime proizvođača:  

kom. 1 
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__________________________________ 

4.1.2. 

 

Potporni strujni transformator za unutrašnju 
montažu, sledećih karakteristika: 
sa dva sekundarna jezgra 
naznačeni stepen izolacije:Si 12/28/75 
naznačena frekvenca: 50Hz 
naznačeni odnos transformacije: 2×250/5/5 A 
naznačena struja kratkog spoja:Ith=30 kA   
udarna struja kratkog spoja: Idyn=75 kA                                                     
 
I jezgro: 
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 0.5 
faktor sigurnosti: Fs=5 
II jezgro: 
naznačena snaga: 15 VA 
klasa tačnosti: 5P10 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

kom.  3 

        

4.1.3. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i veza u ćeliji, 
bakar odgovarajućeg preseka za sabirnice i veze u 
ćeliji 

pauš 
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4.1.4. 

 

Indikator prisustva napona 12kV na priključcima 
ćelije, sa lokalnom signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim izlazima za 
daljinsku signalizaciju. 

kpl 2 

        

  
 

Upravljanje (komandovanje, zaštita i signalizacija)             

4.1.5. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, zaštitu, 
upravljanje i komunikaciju za spojno polje 10 kV sa 
sledećim krakteristikama: 

 
Minimum 3 strujna ulaza  sa In=5 A, 
MInimum 1 osetljivi strujni ulaz za osetljivu 
usmerenu zemljospojnu zaštitu, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna kola, 
Minimum 4 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 
Prednji komunikacioni interfejs za povezivanje sa 
PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 sa zadnje strane. 
 
Mikoprocesorska jedinica treba da poseduje 
sledeće zaštitne funkcije: 
Višestepena trofazna prekostrujna zaštita (IEC I>, 
I>>), 
Zemljospojna zaštita (IEC Ie>), 
Homopolarna naponska zaštita (IEC Ve>), 
Zaštita od nesimentričnog opterećenja (IEC I2>), 

kom. 1 
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Zaštita od otkaza prekidača (IEC CBFP), 
Registrator poremećaja u mreži (transient 
disturbance recorder). 

MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži sledeće 
upravljačke, merne i funkcije monitoringa: 
Grafički displej za prikaz jednopolne šeme i statusa 
opreme, 
Operatorski panel, 
MInimalno 2 slobodno konfigurabilna funkcijska 
tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve funkcije 
relejne zaštite, 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP protokol) 
MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 
Funkcije internih i eksternih blokada, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE mehanizama 
i formiranje internih logčkih funkcionalnosti, 
Nadzor režima rada prekidača (broj operacija, 
kumulativna struja prekidanja, vreme 
isključenja/uključenja, kontrola navijenosti opruge), 
Kontrola isključnih krugova (IEC TCS), 
Hronološki registrator događaja (event recorder), 
Funkcija samonadzora, 
Merenje aktivne i reaktivne snage, struje i napona. 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
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4.1.6. 

 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje zaštite sa 
sledećim karakteristikama:Predviđena za montažu u 
REK orman,Mogućnost priključenja provodnika 
preko klema preseka do 10 mm2 Naznačeni napon 
(AC/DC) - ≥ 400/250 V,Minimalno 6 kontakata za 
strujna kola,Minimalno 10 kontakata za komandno-
signalna i naponska merna strujna kola, Naznačena 
struja In ≥ 6 A,Kratkotrajno podnosiva struja: 1s - 
150 A, 10s - 60A,Funkcionalnosti kontakata prilikom 
ubacivanja ispitnog češlja ili prebacivanja preklopke 
u test položaj. 

 

kom. 1 

    

  

4.1.7. 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju pomoćni 
releji, zaštitni automati, redne stezaljke, slepi 
osigurači, preklopke, tasteri, ampermetri, voltmetri, 
LED pokazivači, mostovi za kleme, P/F provodnik, 
DIN šine, kanalice, oznake za provodnike i kablove, 
itd. sa sledećim karakteristikama: 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A /200 ms, ≥ 
150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 V DC) ≥ 
40 A / 500 ms, 
Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajuci). 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 

pauš   
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Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26). 
Pomoćni releji AC: 
Naznačena struja (AC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (AC) 60 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajući). 
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Karakteristike zaštitnih automata DC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (DC) ≥110 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898 ili 
odgovarajući) ≥10 kA, 
Broj polova 2, 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 60529 ili 
odgovarajući) IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 110 V. 
 
Karakteristike zaštitnih automata AC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (AC) ≥250 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898 ili 
odgovarajuci) ≥10 kA (za jednopolne i tropolne),  ≥6 
kA (za dvopolne), 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 60529 ili 
odgovarajući) IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 250 V. 

4.1.8. Ostali nespecificirani materijal, isporuka i ugradnja. pauš           

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT  
SPOJNA ĆELIJA 10kV (+K08): 

kpl 1     
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      5 Dodatak spojne ćelija sa mernom 10 kV (+K07)         

  Kućište+kolica dodatka spojnoj ćeliji             

5.1. 

 

Prefabrikovana, izvlačiva ćelija za unutrašnju 
montažu 12kV , tipski testirana po IEC 62271-200, 
vazduhom izolovana (metal-clad) , slobodnostojeća, 
metalom pregrađena, sa jednim sistemom sabirnica 
naznačene struje 1250A, sa ormanom za smeštaj 
opreme za upravljanje (u gornjem prednjem delu).  

 

Stepen izolacije ćelije je 12 Si 28/75, naznačena 
struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA, dinamička 
udarna struja Iud=63kA. 
Maksimalna širina ćelije - 800mm. 
 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200  u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim konektorima 
(bushingom) 1250A,  sa ručnim pogonom, 
mehaničkom blokadom i pomoćnim kontaktima za 
položaj kasete: 2NO u pogonu i 2NO test 
položaj.Kaseta može da zauzme tri položaja: 
ubačen, ispitni i izvučen. 
 

kom. 1 
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Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
 
                                             

  
Srednjenaponska oprema u dodatku spojnoj ćeliji 

             

5.1.1. 

Jednopolno izolovan naponski merni transformator 
sa osiguračem za nazivnu struju 2A, za unutrašnju 
montažu, sledećih karakteristika: 
naznačena frekvencija:50Hz                             
naznačeni napon primara:10/√3/ kV                 
I namotaj:     
naznačeni napon:0,1/√3kV                 
naznačena snaga: 20VA               
klasa tačnosti: 0.5                    
II namotaj:     
naznačeni napon: 0,1/3kV                 
naznačena snaga: 90VA                 
klasa tačnosti:3P 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
                       

kom. 3     

    

5.1.2. 

 

Provodni i potporni izolatori sabirnica i veza u ćeliji, 
bakar odgovarajućeg preseka za sabirnice i veze u 
ćeliji 

pauš 
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5.1.3. 

 

Indikator prisustva napona 12kV na priključcima 
ćelije, sa lokalnom signalizacijom prisustva napona, 
pomoćnim naponom 110V = i binarnim izlazima za 
daljinsku signalizaciju. 

kpl 1 

        

  Upravljanje (komandovanje, zaštita i signalizacija) 
            

5.1.4. 

 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, zaštitu, 
upravljanje i komunikaciju za dodatak spojne ćelije 
10 kV sa sledećim krakteristikama: 
Minimum 3 strujna ulaza  sa In=5 A, 
MInimum 1 osetljivi strujni ulaz za osetljivu 
usmerenu zemljospojnu zaštitu, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna kola, 
Minimum 4 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 
Prednji komunikacioni interfejs za povezivanje sa 
PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 ili odgovarajući sa zadnje 
strane. 

kom. 1 
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MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži sledeće 
upravljačke, merne i funkcije monitoringa: 
Grafički displej za prikaz jednopolne šeme i statusa 
opreme, 
Operatorski panel, 
MInimalno 2 slobodno konfigurabilna funkcijska 
tastera, 
MInimalno 2 grupe podešenja za sve funkcije 
relejne zaštite, 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP protokol) 
MInimalno 12 slobodno konfigurabilnih LED dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 
Funkcije internih i eksternih blokada, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE mehanizama 
i formiranje internih logčkih funkcionalnosti, 
Nadzor režima rada prekidača (broj operacija, 
kumulativna struja prekidanja, vreme 
isključenja/uključenja, kontrola navijenosti opruge), 
Kontrola isključnih krugova (IEC TCS), 
Hronološki registrator događaja (event recorder), 
Funkcija samonadzora, 
Merenje napona. 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
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5.1.5. 

Ispitna utičnica za testiranje i ispitivanje zaštite sa 
sledećim karakteristikama: 
Predviđena za montažu u REK orman, 
Mogućnost priključenja provodnika preko klema 
preseka do 10 mm2 
Naznačeni napon (AC/DC) - ≥ 400/250 V, 
Minimalno 6 kontakata za strujna kola, 
Minimalno 10 kontakata za komandno-signalna i 
naponska merna strujna kola, 
Naznačena struja In ≥ 6 A, 
Kratkotrajno podnosiva struja: 1s - 150 A, 10s - 60A, 
Funkcionalnosti kontakata prilikom ubacivanja 
ispitnog češlja ili prebacivanja preklopke u test 
položaj. 

kom. 1 

        

5.1.6. 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju pomoćni 
releji, zaštitni automati, redne stezaljke, slepi 
osigurači, preklopke, tasteri, ampermetri, voltmetri, 
LED pokazivači, mostovi za kleme, P/F provodnik, 
DIN šine, kanalice, oznake za provodnike i kablove, 
itd. sa sledećim karakteristikama: 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A /200 ms, ≥ 
150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 V DC) ≥ 
40 A / 500 ms, 
Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26). 
 

pauš   
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Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26). 
 

Pomoćni releji AC: 
Naznačena struja (AC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (AC) 60 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajući). 
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Karakteristike zaštitnih automata DC:Naznačena 
vrednost struje (DC): 6,10,16,20,32,40,50 
A,Naznačeni napon (DC) ≥110 V,Prekidna moć 
(prema IEC/EN 60898) ≥10 kA,Broj polova 
2,Priključni terminal 1-25 mm2,Radna karakteristika 
B, C ili D,Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 
60529) IP 20,Montaža na standardnu DIN 
šinu,MInimalno 1 pomoćni kontakt NO,Naznačena 
struja pomoćnog kontakta 6A,Naznačeni napon 
pomoćnog kontakta ≥ 110 V.Karakteristike zaštitnih 
automata AC:Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A,Naznačeni napon (AC) ≥250 
V,Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 kA (za 
jednopolne i tropolne),  ≥6 kA (za 
dvopolne),Priključni terminal 1-25 mm2,Radna 
karakteristika B, C ili D,Minimalni stepen zaštite 
(prema SRPS EN 60529) IP 20,Montaža na 
standardnu DIN šinu,MInimalno 1 pomoćni kontakt 
NO,Naznačena struja pomoćnog kontakta 
6A,Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 250 V. 

5.1.7. Ostali nespecificirani materijal, isporuka i ugradnja. pauš           

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT  
DODATAK SPOJNOJ ĆELIJI 10kV (+K07): 

kpl 1     
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6 Merna ćelija sa kućnim transformatorom 10 kV (+K09)         

  Kućište merne ćelije sa kućnim transformatorom         

6.1. 

 

Prefabrikovana ćelija za unutrašnju montažu 12kV , 
tipski testirana po IEC 62271-200, vazduhom 
izolovana (metal-clad), slobodnostojeća, metalom 
pregrađena, sa jednim sistemom sabirnica 
naznačene struje 1250A, sa ormanom za smeštaj 
opreme za upravljanje (u gornjem prednjem delu). 

  
Stepen izolacije ćelije je 12 Si 28/75, naznačena 
struja ćelije je 1250A,   
kratkotrajna podnosiva termička struja 25kA/3s,  
naznačena struja prekidanja je 25kA, dinamička 
udarna struja Iud=63kA. 

Maksimalna širina ćelije - 1000mm. 

 

Klasifikacija delovanja internog luka IAC A-FLR 

Ćelija tipski testirana po IEC 62271-200 u 
akreditovanoj laboratoriji  

Spoljni stepen zaštite IP4X 

 

Izvlačivi deo-kaseta sa rastavnim konektorima 
(bushingom) 1250A, sa ručnim pogonom, 
mehaničkom blokadom i pomoćnim kontaktima za 
položaj kasete: 2NO u pogonu i 2NO test 
položaj.Kaseta može da zauzme tri položaja: 
ubačen, ispitni i izvučen. 

                          
 

kom. 1 
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Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

  
Srednjenaponska oprema u dodatku mernoj ćeliji 

             

6.1.1. 

Tropolni sklopka-rastavljač za unutrašnju montažu 
sa prigrađenim nosačem osigurača,  sledećih 
karakteristika:  
naznačeni napon:12kV                                   
naznačena struja:  630A                                    
osno rastojanje polova:210mm                           
nazivni napon kalema za isključenje  110V DC-sa 
signalnim kontaktima  
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
                    

kom. 1 

        

6.1.2. 

 

Visokonaponski visokoučinski osigurač,sledećih 
karakteristika:  
naznačen napon :12kV                                     
naznačena struja: 10A                                    
sa optičkom indikacijom 

kom. 3 

        

6.1.3. 

 

Jednopolno izolovan naponski merni transformator 
sa osiguračem za nazivnu struju 2A, za unutrašnju 
montažu, sledećih karakteristika: 

kom. 3 
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naznačena frekvencija:50Hz                             
naznačeni napon primara:10/√3/ kV                       
I namotaj:     
naznačeni napon:0,1/√3kV                 
naznačena snaga: 20VA               
klasa tačnosti: 0.5                        
II namotaj:     
naznačeni napon: 0,1/3kV                 
naznačena snaga: 90VA                 
klasa tačnosti:3P 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 
                        

6.1.4. 

Trofazni uljni transformator snage 50kVA, 
prenosnog odnosa 10/0,42kV, 50Hz, sprege Yzn-5 
suvi ili uljni hermetički zatvoren bez konzervatora. 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

kom. 1 

        

6.1.5. 
 

Potporni i provodni izolator za unutrašnju montažu 
pauš 

          

6.1.6. 

 

Pljosnati bakar potrebnog preseka za sabirnice i 
veze u ćeliji 

pauš 
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Upravljanje (komandovanje, zaštita i signalizacija) 

6.1.7. 

Mikroprocesorska jedinica za merenje, zaštitu, 
upravljanje i komunikaciju za transformatorsko polje 
10 kV sa sledećim krakteristikama: 
Minimum 4 strujna ulaza  sa In=5 A, 
Minimum 4 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 4 relejna izlaza za komandna kola, 
Minimum 5 ostala relejna izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 
Prednji komunikacioni interfejs za povezivanje sa 
PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 ili odgovarajući sa zadnje 
strane. 

 

kom. 1 
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MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži sledeće 
upravljačke, merne i funkcije monitoringa:Grafički 
displej za prikaz jednopolne šeme i statusa 
opreme,Operatorski panel,MInimalno 2 slobodno 
konfigurabilna funkcijska tastera,MInimalno 2 grupe 
podešenja za sve funkcije relejne 
zaštite,Automatska sinhronizacija vremena (NTP 
protokol) 

MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED 
dioda,Filtriranje treperenja kontakata,Funkcije 
internih i eksternih blokada,Moogućnost slanja i 
primanja GOOSE mehanizama i formiranje internih 
logčkih funkcionalnosti,Nadzor režima rada 
prekidača (broj operacija, kumulativna struja 
prekidanja, vreme isključenja/uključenja, kontrola 
navijenosti opruge),Kontrola isključnih krugova (IEC 
TCS),Hronološki registrator događaja (event 
recorder),Funkcija samonadzora,Merenje 3 fazna 
napona, 

 

Tip i ime proizvođača:  

 

__________________________________ 

 

6.1.8. 

Komplet ostale opreme, u koju spadaju pomoćni 
releji, zaštitni automati, redne stezaljke, slepi 
osigurači, preklopke, tasteri, ampermetri, voltmetri, 
LED pokazivači, mostovi za kleme, P/F provodnik, 
DIN šine, kanalice, oznake za provodnike i kablove, 
itd. sa sledećim karakteristikama: 
Uključni releji: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 

pauš   
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Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Kratkotrajno strujno opterećenje (≥ 80 A /200 ms, ≥ 
150 A / 10 ms), 
Prekidna moć pri nominalnom naponu (110 V DC) ≥ 
40 A / 500 ms, 
Minimalno 4 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-6 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26). 
Pomoćni releji DC: 
Naznačena struja (DC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (DC) 110 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajući). 
Pomoćni releji AC: 
Naznačena struja (AC) 10 A, 
Naznačeni napon klema (AC) 60 V, 
Minimalno 3 NO+NC kontakta, 
Priključni terminal na postolju 1-4 mm2, 
MInimalni stepen zaštite IP 40, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
Imunost na elektromagnetske smetnje (IEC 60255-
26 ili odgovarajući). 
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Karakteristike zaštitnih automata DC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (DC) ≥110 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 kA, 
Broj polova 2, 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 60529) 
IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 110 V. 
 
Karakteristike zaštitnih automata AC: 
Naznačena vrednost struje (DC): 
6,10,16,20,32,40,50 A, 
Naznačeni napon (AC) ≥250 V, 
Prekidna moć (prema IEC/EN 60898) ≥10 kA (za 
jednopolne i tropolne),  ≥6 kA (za dvopolne), 
Priključni terminal 1-25 mm2, 
Radna karakteristika B, C ili D, 
Minimalni stepen zaštite (prema SRPS EN 60529) 
IP 20, 
Montaža na standardnu DIN šinu, 
MInimalno 1 pomoćni kontakt NO, 
Naznačena struja pomoćnog kontakta 6A, 
Naznačeni napon pomoćnog kontakta ≥ 250 V. 

6.1.9. Ostali nespecificirani materijal, isporuka i ugradnja. pauš           

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT  
MERNA ĆELIJA SA KUĆNIM 
TRANSFORMATOROM 10kV (+K09): 

kpl 1     
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UKUPNO B : RAZVODNO POSTROJENJE 10kV   

      
      

 
 

    
   

C 

 

TRANSFORMACIJA 
            

 
 

    
   

1 

 

Energetski transformatori (-T01,-T02) 
        

    

1.1. 

 

Isporuka transport i montaža trofaznog uljnog 
transformatora, sledećih karakteristika: 
snaga: 4MVA 
odnos transformacije: 35±2x2,5%/10,5 kV  
sprega: Dyn5 
Hlađenje: ONAN 
Buholc zaštita,kontaktni termometar; 
konzervator za ulje, pokazivač nivoa ulja, dehidrator 
i točkovima sa pomeranjem u oba smera. 
Transformator je izolovan od postolja u svrhu 
kazanske zaštite. 

 

kom. 2 

    

    

1.2. 
Transport do lokacije TS i montaža transformatora 
na temelj transformatora (nosač transformatora) sa 
povezivanjem. 

pauš   
    

    

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT ENERGETSKI 
TRANSFORMATORI (-T1, -T2): 
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2 

 

Priključak transformatora na RP 35 kV 
        

    

2.1. 

 

Bakarna cev Ø30/24 mm težine 2,26 kg/m, ukupno 
2×14=28 m 

kg 70     

    

2.2. 

 

Jednožilni kabl tipa 4x(XHE 49-A 1x150/25)mm², 
35kV, za vezu energetskog transformatora i trafo 
ćelije u RP 35kV 

m 180     

    

2.3. 

 

Kablovska završnica za spoljnu montažu, za 
jednožilni kabl 4×(XHE 49-A 1×150/25)mm², 35kV 

kom. 6     

    

2.4. 

 

Kablovska završnica za unutrašnju montažu, za 
jednožilni kabl 4×(XHE 49-A 1×150/25)mm², 35kV 

kom. 6     

    

2.5. 

 

Metaloksidni odvodnik prenapona naznačenog 
napona 37.5kV, trajnog radnog napona 30kV, 
naznačene struje 10kA 

kom 6     

    

2.6. 

 

Potporni izolator za spoljnu montažu sledećih 
karakteristika: 
- naznačeni napon 36kV 
- naznačena frekvencija 50 Hz 
- naznačeni stepen izolacije 36/70/170 kV 
- prelomna sila na savijanje 4 kN 

kom 6     

    

2.7. 
 

Juvidur cev za mehaničku zaštitu kabla, Ø110mm. 
m 20     
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2.8. 

 

Naponsko ispitivanje kablova za vezu 
transformatora i RP 35kV 

pauš       

    

  
 

Spojna oprema 
        

    

2.9. 

 

Priključna bronzana stezaljka 45º za spoj cevi Cu 
Ø30/24mm na Cu bolcn Ø30mm provodnog 
izolatora transformatora  

kom. 8     

    

2.10. 

 

T-priključna bronzana stezaljka za spoj cevi Cu 
Ø30/24mm na priključnu ploču 

kom. 8     

    

2.11. 

 

T – nosač provodnika za montažu bakarne cevi 
Ø30/24 mm na potporni izolator 36kV 

kom. 8     

    

2.12. 

 

Bakarno uže 50mm2 za priključak odvodnika 
prenapona, težine 0,438kg/m, ukupne dužine 3m 

kg 3     

    

2.13. 

 

Kablovska papučica Al-Cu za presek provodnika Al 
150/25mm2 

kom. 12     

    

2.14. 

 

Kablovska papučica Cu za presek provodnika Cu 
uže 50mm2 

kom. 16     

    

2.15. 
 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i ugradnja. 
pauš       
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UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT PRIKLJUČAK 
TRANSFORMATORA NA RP 35kV: 

    

 

 

   

     

3 

 

Priključak transformatora na RP 10 kV 
        

    

3.1. 

 

Bakarna cev Ø30/24 mm težine 2,26 kg/m, ukupno 
2×12=24 m 

kg 65     

    

3.2. 

 

Jednožilni kabl tipa 2×(4×(XHE 49-A 
1×185/25))mm2, 10kV,za vezu energetskog 
transformatora i trafo ćelije u RP 10kV 

m 350     

    

3.3. 

 

Kablovska završnica za spoljnu montažu, za 
jednožilni kabl 4×(XHE 49-A 1×185/25)mm2, 10kV 

kom. 12     

    

3.4. 

 

Kablovska završnica za unutrašnju montažu, za 
jednožilni kabl 4×(XHE 49-A 1×185/25)mm2, 10kV 

kom. 12     

    

3.5. 

 

Metaloksidni odvodnik prenapona naznačenog 
napona 15kV, trajnog radnog napona 12kV, 
naznačene struje 10kA 

kom 6     

    

3.6. 

 

Metaloksidni odvodnik prenapona naznačenog 
napona 9kV, trajnog radnog napona 6kV, 

kom 2     

    



 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд          Конкурсна документација ЈН 199-16 

 

Страна 304 од 390 

naznačene struje 10kA u zvezdištu transformatora 

3.7. 

 

Potporni izolator za spoljnu montažu sledećih 
karakteristika: 
- naznačeni napon     12kV 
- naznačena frekvencija    50 Hz 
- naznačeni stepen izolacije    12/28/75 kV 
- prelomna sila na savijanje    4 kN 

kom 8     

    

3.8. 
 

Juvidur cev za mehaničku zaštitu kabla, Ø110mm. 
m 30     

    

3.9. 

 

Naponsko ispitivanje kablova za vezu 
transformatora i RP 10kV 

pauš       

    

  
 

Spojna oprema 
        

    

3.10. 

 

Priključna bronzana stezaljka 45º za spoj cevi Cu 
Ø30/24mm na Cu bolcn Ø30mm transformatora, 
odnosno provodnog izolatora 

kom. 8     

    

3.11. 

 

T-priključna bronzana stezaljka za spoj cevi Cu 
Ø30/24mm na priključnu ploču 

kom. 6     

    

3.12. 

 

T – nosač provodnika za montažu bakarne cevi 
Ø30/24 mm na potporni izolator 12kV 

kom. 8     

    

3.13. 
 

Bakarno uže 50mm2 za priključak odvodnika 
kg 3     
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prenaopona, težine 0,438kg/m, ukupne dužine 3m 

3.14. 

 

Kablovska papučica Al-Cu za presek provodnika Al 
185/25mm2 

kom. 12     

    

3.15. 

 

Kablovska papučica Cu za presek provodnika Cu 
uže 50mm2 

kom. 12     

    

3.16. 

 

PNK 300 nоsаči kаblоvа sа spојnim еlеmеntimа, 
krivinаmа, оvеsnоm оprеmоm zа mоntаžu о plаfоn i 
zid, svе kоmplеt (dužinа јеdnоg sеgmеntа l=3m) 

kom. 8 

  

      

3.17. 
 

Ostali nespecificirani materijal, isporuka i ugradnja. 
pauš       

    

  

 

UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT PRIKLJUČAK 
TRANSFORMATORA NA RP 10kV: 
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4 Zaštita kućišta energetskih transformatora             

4.1. 

Potporni strujni transformator sa jednim 
sekundarnim jezgrom, za spoljašnju montažu, 
sledećih karakteristika: 
- naznačeni napon:12 kV 
- naznačena frekvencija: 50 Hz 
- naznačeni stepen izolacije: 12/28/75 kV                
- naznačeni prenosni odnos: 2×75/5 A                
- naznačena podnosiva struja: 12 kA            
- naznačena trajna termička sruja:1,2×ln 
- klasa tačnosti: 5P10                                 
- granični faktor tačnosti  5 
- naznačena snaga jezgra 30 VA 

kom. 2 

        

4.2. 

 

Jednožilni kabl XHP 48 1×50/16mm², 6/10kV, za 
vezu energetskog transformatora i strujnog 
transformatora za kućišnu zaštitu. 

m 20 

        

4.3. 
 

Kablovske papučice za kabl XHP 48 1×50/16mm² 
kom. 6 

        

4.4. 
 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. 
pauš   

        

  

 

UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT  
ZAŠTITA KUĆIŠTA TRANSFORMATORA: 

        

 
 

  
     

UKUPNO C : TRANSFORMACIJA 35/10 kV  
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D Sistem za lokalni i daljinski nadzor i upravljanje             

 
 

    
  1 Orman za SDU (=X+X1)             

  Isporuka, transport i montaža ormana za SDU:             

  

Orman za sistem daljinskog upravljanja (SDU) sa 
pratećom opremom: 
REK orman za ukutrašnju montažu sa ventilatorom 
za hlađenje, 19" regalom i mogućnosti pristupa sa 
prednje i zadnje strane, 
Dimenzije ormana (dubina x širina x visina) su 600 x 
800 x 2000 mm, 
Zaštita IP 54, 
Vrata sa ojačanim šarkama, staklenim prozorom i 
bravicom za zaključavanje , 
3 jednopolna zaštitna automata za naizmenični 
napon i montažu na DIN šinu, naznačene struje In=  
16 A, 
3 dvopolna zaštitna automata za jendosmerni napon 
i montažu na DIN šinu, naznačene struje In=  6 A, 
1 svetiljka sa fluorescentnom sijalicom od 40 W, 
1 mikroprekidač za montažu na vrata 230 V, 6A, 
1 grejač za unutrašnju montažu 200 W, 
1 termostat za regulaciju temperature 0-30 °C, 
MInimalno 5 monofaznih utičnica predviđenih za 
montažu na šine u ormanu, 
1 izvlačiva fioka, 
2 montažne ploče, 
Kleme (u kasnijoj fazi projekta) sa uvaženom 
rezervom 10%. 

 

kom 1 

    

    

1.1. 
 

Daljinska stanica (RTU) sa sledećim 
kom 1 
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karakteristikama, 
19" REK kućište, 
Redundantno napajanje 110 V DC (preko osnovne i 
"backup" AKU baterije), 
Procesor sa minimalnim taktom od 1 GHz, 
Minimalno 2 GB RAM memorije, 
Compact FLASH disk sa kapacitetom minimalno 4 
GB, 
VGA grafička kartica sa minimalnom rezolucijom od 
1280x1024 px, 
Minimalno 2 RS232 porta, 
MInimalno 1 konfigurabilan RS422/RS485 serijski 
port, 
MInimalno 2 LAN 10/100 Mb (RJ45) porta, 
Minimalno 2 USB porta, 
MInimalno 2 PS ili USB porta za tastaturu i miš, 
LED indikacija statusa sistema, 
HW - watchdog kontakt, 
Hlađenje bez obrtnih delova, 
Nadzor rada komponenti sistema, 
Monitoring komunikacionih pravaca, 
Temperaturni i naponski nadzor rada procesora, 
Podrška za protokole: IEC 61850, IEC 60870-5-104, 
IEC 60870-5-101 (unbulanced mod ili odgovarajući), 
Antena za GPS sinhronizaciju vremena, 
GPS modem (interni ili eksterni), 
Hronološka registracija događaja. 
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1.2. 

Stanični računar sa sledećim karakteristikama: 
Industrijski PC, 
Napajanje 220 V AC ili 110 V DC, 
Procesor sa taktom minimalno Quad-core 2 GHz, 
Minimalno 4 GB RAM memorije, 
VGA grafička kartica - dualna sa minimalnom 
rezolucijom 1920x1080, 
DWD-RW drajv, 
Hard disk - RAID mirroring mod sa minimalnim 
kapacitetom od 2x500 GB, 
Minimalno 1 RS232 porta, 
MInimalno 2 LAN 10/100 Mb (RJ45) porta, 
Minimalno 4 USB porta, 
MInimalno 2 PS ili USB porta za tastaturu i miš, 
HW - watchdog kontakt, 
Sinhronizacija vremena, 
Podrška za protokole: IEC 61850, IEC 60870-5-104, 
IEC 60870-5-101 (unbulanced mod ili odgovarajući), 
Antena za GPS sinhronizaciju vremena, 
GPS modem (interni ili eksterni), 
2 monitora 27", 
Tastatura, 
MIš, 
Laserski štampač u boji. 

 

kom 1 
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1.3. 

Mrežni switch-evi sa sledećim karakteristikama: 
Industrisjki switch-evi, 
Napon napajanja 110 V DC, 
Broj optičkih portova minimalno 5, 
Broj RJ45 portova minimalno 5, 
LED indikacija ispravnog rada, 
Izlazni kontakt za indikaciju rada uređaja, 
Pasivno hlađenje, 
Mogućnost daljisnkog nadzora putem Ethernet 
TCP/IP mreže, 
IGMP Snoooping za multicast filtriranje saobraćaja, 
VLAN, 
Trunking, 
Port Mirroring, 
Spanning Tree Protocol, 
MAC based port security. 

 

kom 2 

    

    

1.4. 

 

Uređaj za besprekidno napajanje UPS 230V AC, 
1000VA 

kom 1 

    

    

1.5. 
 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. 
pauš   

        

  

 

UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
ORMAN ZA SDU: 

            

 
 

  
    

  

2 
Optički kablovi sa odgovarajućim konektorima i anti-
rat zaštitom. 
STP kablovi sa R oklopljenim konektorima CAT≥ 5e. 

kpl 1 
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UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
OPTIČKI I STP KABLOVI: 

            

  UKUPNO D : Sistem za lokalni i daljinski nadzor i 
upravljanje 

      
      

 
 

    
  E Sopstvena potrošnja i orman obračunskog merenja             

 
 

    
  1 Orman obračunskog merenja (=Q+QM1)             

  

 

Isporuka i ugradnja na zid komandne prostorije 
limenog mernog ormana, sa vratima na kojima su 
ugrađena stakla za očitavanje brojila, montiranih u 
unutrašnjosti ormana. Orman je približnih dimenzija 
500x250x1000mm (š x d x v). 

kom 1     

    

1.1. 

 

Trofazno, trosistemsko, četvorožično, dvotarifno 
brojilo aktivne energije, reaktivne energije i 15-o 
minutne snage, kl. 0,2,3x57,7/100V, 5A. Brojilo 
treba da registruje aktivnu i reaktivnu energiju po 
fazi u sva četiri kvadranta, kao i da meri i 
prikazuje15-o minutne profile snage po kanalu 
(sabirku) i sumu. Brojilo mora da ima minimalno 4 
impulsna ulaza i minimalno 2 impulsna izlaza. 
Brojilo mora da ima mogućnost daljinskog 
očitavanja GSM/GPRS i lokalno LCD diplay, optički i 
RS485 port 
 
Tip i ime proizvođača:  

____________________________________  

kom 3     
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1.2. 

 

Set rednih stezaljki za naponska i strujna 
povezivanja brojila za merenja na ćelijama 

kpl. 1     

    

1.3. 

 

Provodnici PP00 6×2,5mm² и PP00 4×1,5mm²  u 
metalnim savitljivim cevima 

pauš       

    

1.4. 
 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. 
pauš   

        

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT ORMAN ZA 
OBRAČUNSKO MERENJE: 

        

 
 

    
  2 Orman ispravljača (=NJ+NJ1)             

2.1. 

 

Isporuka, transport i montaža ispravljača sa 
sledećim karakteristikama: 
Modularni ispravljački sistem sa automatskom 
regulacijom režima punjenja i jedinicom za kontrolu i 
monitoring, 
Prinudno hlađenje, 
Predviđen za ugradnju u sopstveni orman, 
Odgovarajuća anti korozivna zaštita, 
Napon napajanja 3 x 400 ± 10% V AC, 50 ± 5% Hz, 
Izlazni napon 110 ± 1% V DC, 
Izlazna struja ≥ 100 A, 
Podesivost regulacije napona ≥ 10%, 
Stepen stabilizacije izlaznog napona ≤ 2%, 
Automatsko punjenje prema "IUU" karakteristici 
punjenja, 
Maksimalni napon punjenja po ćeliji 2,35 V DC, 
Napon po ćeliji u režimu dopunjavanja 2,35 V DC, 
Mogućnost limitiranja struje u opsegu od 20 - 100% 

kom 1 
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In, 
MInimalno 1 relejni izalaz za signalizaciju 
neregularnosti u radu. 

2.2. 

 

Trоpоlni autоmatski niskоnapоnski prеkidač sa 
bimеtalnоm zaštitоm 63A i еlеktrоmagnеtnоm 5It , 
sa pоmоćnоm sklоpkоm za signalizaciјu pоlоžaјa, 
"C" karaktеristikе 

kom 1 

  

      

2.3. 

 

Mеrni prеtvarač ulaznоg napоna 0-60mV DC, izlaz 
0-20mA, napоn napaјanja 24V DC 

kom 2 

  

      

2.4. 

 

Struјni šant 100A DC, 60mV. Uz šant ispоručiti i 
nоsačе za mоntažu na plоču 

kom 4 

  

      

2.5. 
 

DC/DC kоnvеrtоr 110V DC na 24V DC, 0.75A 
kom 1 

  
      

2.6. 

 

Ampеrmеtar za priklјučak na struјni šant ±100A; za 
ugradnju 

kom 1 

  

      

2.7. 

 

Kоmpаkt prеkidač za јеdnоsmеrni napоn 110V, za 
datu struјu 100A sa dva pоmоćna kоntakta sa 
zaštitnој јеdinicоm 

kom 1 

  

      

2.8. 

 

Kоmpаkt prеkidač za јеdnоsmеrni napоn 110V, za 
datu struјu 100A sa dva pоmоćna kоntakta bеz 
zaštitnе јеdinicе 

kom 1 
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2.9. 
 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. 
pauš       

    

  

 

UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT ORMAN 
ISRPAVLJAČA: 

        

 
 

    
  3 AKU baterija i prolazni ormarić AKU baterije             

3.1. 

 

Isporuka, transport i montaža AKU baterije sa 
sledećim karakteristikama: 
Stacionarna, olovna u suvoj gel izvedbi, hermetički 
zatvorena, jednodelna za unutrašnju montažu, 
Izolovano postolje montirano na podu, 
Minimalni kapacitet 100 Ah, 
Naznačeni napon 110 V DC, 
Tolerancija za napon ± 10%, 
Naznačeni napon po ćeliji 2 V DC, 
Temperaturni radni opseg od  -20 do 50 °C, 
Punjenje konstantnim naponom maksimalno 2,35 V 
po ćeliji. 

kpl. 1 

    

    

3.2. 

 

Isporuka i montaža na zid komandne prostorije 
limenog ormarića sa vratima, približnih dimenzija 
500x500x250mm. U ormarić je ugrađena sledeća 
oprema: 
Komplet niskonaponski visokoučinski osigurač 50A, 
sa osnovom 100A (3 kom) 
Provodni izolator 1kV (3 kom) 
Signalni mikroprekidač za 110V DC za signalizaciju 
pregorevanja osigurača (3 kom) 

kpl. 1 

    

    

3.3. Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. pauš           
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UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
 AKU BATERIJA I ORMARIĆ: 

        

 
 

    
  4 Orman naizmeničnog AC razvoda (=NA+NA1)             

 4.1. 

 

Isporuka i montaža u komandnoj prostoriji dozidnog 
slobodnostojećeg ormana napravljenog od 
dvostruko dekapiranog lima debline 2mm. Ulaz 
kablova u orman je sa donje strane iz kablovskog 
kanala. Orman je približnih dimenzija 
800x800x2000mm (š x d x v) i ima vrata sa prednje 
strane. U orman i na njegovim vratima je ugrađena 
sledeća oprema: 

kom 1     
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4.2. 

 

Mikroprocesorska jedinica za prikupljanje i prenos 
analognih i digitalnih podataka prema 
RTU:Minimum 3 strujna ulaza  sa In=5 A,Minimum 3 
naponska ulaza sa Un=100 V,Minimum 5 mA 
ulaza,Minimum 20 binarnih ulaza,Minimum 7  
relejnih izlaza,Indikacija interne greške ("live 
contact"),Prednji komunikacioni interfejs za 
povezivanje sa PC-em,MInimum 2 optička porta za 
komunikaciju standardom IEC 61850 sa zadnje 
strane.MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži 
sledeće upravljačke i funkcije monitoringa:Grafički 
displej,Operatorski panel,Automatska sinhronizacija 
vremena (NTP protokol)MInimalno 12 
slobodnokonfigurabilnih LED dioda,Filtriranje 
treperenja kontakata,Mogućnost slanja i primanja 
GOOSE mehanizama i formiranje internih logčkih 
funkcionalnosti,Kontrola ispravnosti strujnih i 
naponskih mernih ulaza,Hronološki registrator 
događaja (event recorder),Funkcija samonadzora. 

 

Tip i ime proizvođača: 

 

 __________________________________ 

  

kom 1     

    

4.3. 
 

Kontrolnik naizmeničnog napona  
kom 1     

    

4.4. 

 

Ampermetar za ugradnju na vrata ormana za 
priključak na strujni transformator 150/5A sa skalom 

kom 3     
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0..100/200A, dimenzija96x96mm 

4.5. 

 

Voltmetar za ugradnju na vrata ormana za napon 
3x400/231V AC sa skalom 0..500V, dimenzija 
96x96mm 

kom 1     

    

4.6. 

 

Voltmetarska preklopka za ugradnju na vrata 
ormana za tri fazna i tri međufazna napona 

kom 1     

    

4.7. 

 

Tropolni automatski prekidač 660V AC, I t=80A,  sa 
pomoćnom signalnom sklopkom za signalizaciju 
položaja, B karakteristike 

kom 1     

    

4.8. 

 

Niskonaponski strujni transformator 150/5A, kl. 0,5, 
Fs=5, 5VA,  

kom 3     

    

4.9. 

Trofazno, trosistemsko, poluindirektno, dvotarifno 
brojilo aktivne energije 5A, 3x400/231V AC 
 
Tip i ime proizvođača: 

 

 __________________________________ 

 

kom 1     

    

4.10. 

 

Kompaktni tropolni NN prekidač snage, naznačene 
struje 80A sa termo-magnetnom zaštitom 
(okidačem) i pomoćnim kontaktom za signalizaciju 

kom 1     
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4.11. 

 

Tropolni automatski niskonaponski prekidač sa 
bimetalnom zaštitom 32A i elektromagnetnom 5It , 
sa pomoćnom sklopkom za signalizaciju položaja, C 
karakteristike 

kom 4     

    

4.12. 

 

Tropolni automatski niskonaponski prekidač sa 
bimetalnom zaštitom 20A i elektromagnetnom 5It , 
sa pomoćnom sklopkom za signalizaciju položaja, C 
karakteristike 

kom 1     

    

4.13. 

 

Tropolni automatski niskonaponski prekidač sa 
bimetalnom zaštitom 16A i elektromagnetnom 5It , 
sa pomoćnom sklopkom za signalizaciju položaja, C 
karakteristike 

kom 5     

    

4.14. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski prekidač sa 
bimetalnom zaštitom 6A i elektromagnetnom 5It , sa 
pomoćnom sklopkom za signalizaciju položaja, C 
karakteristike 

kom 3     

    

4.15. 

 

Tropolni automatski niskonaponski prekidač sa 
bimetalnom zaštitom 6A i elektromagnetnom 5It , sa 
pomoćnom sklopkom za signalizaciju položaja, C 
karakteristike 

kom 4     

    

4.16. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski prekidač sa 
bimetalnom zaštitom 10A i elektromagnetnom 5It , 
sa pomoćnom sklopkom za signalizaciju položaja, B 
karakteristike 

kom 2     
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4.17. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski prekidač sa 
bimetalnom zaštitom 6A i elektromagnetnom 5It , sa 
pomoćnom sklopkom za signalizaciju položaja, B 
karakteristike 

kom 4     

    

4.18. 

 

Naponski međutransformator 400/110 V za 
prilagođenje merenja za MPCU 

kom. 1     

    

4.19. 
 

Pomoćno rele sa tri preklopna kontakta 230V AC 
kom 3     

    

4.20. 
 

Tropolni kontaktor 25A sa kalemom 230V AC 
kom 1     

    

4.21. 

 

Trofazni naponski transformator 3x400V/ √3 / 
110/√3 V 

kom 1     

    

4.22. 
 

Sabirnice Cu 25x3mm 
m 4     

    

4.23. 
 

Provodnik za ožičenje ormana 
pauš       

    

4.24. 
 

Natpisne pločice, redne stezaljke, POK kanali. 
pauš       

    

4.25. 
 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. 
pauš   

        

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
ORMAN NAIZMENIČNOG NAPONA (=NA+NA1): 
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5 

 

Orman razvoda jednosmernog napona (=NJ+NJ2) 
    

    

5.1. 

 

Isporuka i montaža u komandnoj prostoriji dozidnog 
slobodnostojećeg ormana napravljenog od 
dvostruko dekapiranog lima debline 2mm. Ulaz 
kablova u orman je sa donje strane iz kablovskog 
kanala. Orman je približnih dimenzija 
600x600x2000mm (š x d x v) i ima vrata sa prednje 
strane. U orman i na njegovim vratima je ugrađena 
sledeća oprema: 

kom 1     
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5.2. 

 

Mikroprocesorska jedinica za prikupljanje i prenos 
analognih i digitalnih podataka prema RTU: 
Minimum 3 strujna ulaza  sa In=5 A, 
Minimum 3 naponska ulaza sa Un=100 V, 
Minimum 5 mA ulaza, 
Minimum 20 binarnih ulaza, 
Minimum 7  relejnih izlaza, 
Indikacija interne greške ("live contact"), 
Prednji komunikacioni interfejs za povezivanje sa 
PC-em, 
MInimum 2 optička porta za komunikaciju 
standardom IEC 61850 ili odgovarajući sa zadnje 
strane. 
 
MIkroprocesorska jedinica treba da sadrži sledeće 
upravljačke i funkcije monitoringa: 
Grafički displej, 
Operatorski panel, 
Automatska sinhronizacija vremena (NTP protokol) 
MInimalno 12 slobodnokonfigurabilnih LED dioda, 
Filtriranje treperenja kontakata, 
Moogućnost slanja i primanja GOOSE mehanizama 
i formiranje internih logčkih funkcionalnosti, 
Kontrola ispravnosti strujnih i naponskih mernih 
ulaza, 
Hronološki registrator događaja (event recorder), 
Funkcija samonadzora. 
 
Tip i ime proizvođača:  

 

 

 

kom 1     
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5.3. 

Uređaj za kontrolu jednosmernog napona: 
Naznačena vrednost kontrolisanog napona 110 V 
DC, 
Napon napajanja 230 V AC, 50 Hz, 
Funkcija ponaponske zaštite (<U) u 3 stepena  (za 
međupolni napon 0,9 Un - podesivo u opsegu od 
0,7 do 1, dok je za pozitivan i negatva pol 0,4 Un - 
podesivo u opsegu od 0,2 do 0,7), 
LED signalizacija: kritičnog pada DC napona, 
zemljospoja na pozitivnom i negativnom potencijalu, 
Relejni izlaz za: signalizaciju kritičnog pada DC 
napona, signalizaciju zemljospoja na pozitivnom i 
negativnom polu kontrolisanog napona. 

kom 1     

    

5.4. 

 

Voltmetar za ugradnju na vrata ormana za napon 
110V DC sa skalom 0..150V DC, dimenzija 
96x96mm 

 

kom 1     

    

5.5. 
 

Taster sa 2NO + 2NC kontakta, 110V DC 
kom 2     

    

5.6. 

 

Preklopka za izbor uključenja sigurnosnog 
osvetljenja 110V DC, 25A sa položajima 1-
automatski, 2-ručno 

kom 1     

    

5.7. 

 

Preklopka za izbor uključenja pokazivača položaja 
110V AC,25A 

kom 1 

    

    

5.8. 

 

Dvopolni automatski prekidač za jednosmerni napon 
110V DC, sa bimetalnom zaštitom 25A i 

kom 2     
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elektromagnetnom Im=5It  , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C karakteristike 

5.9. 

 

Dvopolni automatski prekidač za jednosmerni napon 
110V DC, sa bimetalnom zaštitom 20A i 
elektromagnetnom Im=5It  , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C karakteristike 

kom 2     

    

5.10. 

 

Dvopolni automatski prekidač za jednosmerni napon 
110V DC, sa bimetalnom zaštitom 16A i 
elektromagnetnom Im=5It  , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C karakteristike 

kom 2     

    

5.11. 

 

Dvopolni automatski prekidač za jednosmerni napon 
110V DC, sa bimetalnom zaštitom 10A i 
elektromagnetnom Im=5It  , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C karakteristike 

kom 4     

    

5.12. 

 

Dvopolni automatski prekidač za jednosmerni napon 
110V DC, sa bimetalnom zaštitom 6A i 
elektromagnetnom Im=5It  , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, C karakteristike 

kom 8     

    

5.13. 

 

Dvopolni automatski prekidač za jednosmerni napon 
110V DC, sa bimetalnom zaštitom 6A i 
elektromagnetnom Im=5It  , sa pomoćnom 
sklopkom za signalizaciju položaja, B karakteristike 

kom 2     

    

5.14. 
 

Sabirnice Cu 20x3mm 
m 4     
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5.15. 

 

Provodnik za ožičenje ormana P/M preseka prema 
jednopolnoj šemi 

pauš       

    

5.16. 
 

Natpisne pločice, redne stezaljke, POK kanali. 
pauš       

    

5.17. 
 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. 
pauš   

        

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
ORMAN JEDNOSMERNOG NAPONA (=NJ+NJ2): 

        

                

6 Razvodni orman rasvete (+RO.RASV)             

6.1. 

 

Isporuka i montaža kompletno opremljenog ormana 
u komandnoj prostoriji  za montažu na zid 
napravljenog od dvostruko dekapiranog lima debline 
2mm. Ulaz kablova u orman je sa donje strane. 
Orman je približnih dimenzija 500x250x500mm (š x 
d x v) i ima vrata sa prednje strane. U orman i na 
njegovim vratima je ugrađena sledeća oprema: 

 kom   1     

    

6.2. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski prekidač sa 
bimetalnom zaštitom 16A i elektromagnetnom 5It , 
sa pomoćnom sklopkom za signalizaciju položaja, B 
karakteristike 

kom 2     

    

6.3. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski prekidač sa 
bimetalnom zaštitom 10A i elektromagnetnom 5It , 
sa pomoćnom sklopkom za signalizaciju položaja, B 

kom 5     
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karakteristike 

6.4. 
 

Grebenasta preklopka 0-1, 25A 
kom 1     

    

6.5. 
 

Grebenasta preklopka 0-1-2-3, 10A 
kom 1     

    

6.6. 

 

Odvodnici prenapona, signalizacija prisustva faza 
itd. 

kpl 1     

    

6.7. 
 

Noćno rele Opanak soft ili odgovarajući 
kom 1     

    

6.8. 
Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. 

 
pauš   

        

 

7 

 

Razvodni orman rasvete (+RO.UT) 
        

    

7.1. 

 

Isporuka i montaža kompletno opremljenog ormana 
u komandnoj prostoriji  za montažu na zid 
napravljenog od dvostruko dekapiranog lima debline 
2mm. Ulaz kablova u orman je sa donje strane. 
Orman je približnih dimenzija 500x250x500mm (š x 
d x v) i ima vrata sa prednje strane. U orman i na 
njegovim vratima je ugrađena sledeća oprema: 

 

  

kom 
 
  

1      

    

7.2. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski prekidač sa 
bimetalnom zaštitom 16A i elektromagnetnom 5It , 
sa pomoćnom sklopkom za signalizaciju položaja, C 

kom 1     
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karakteristike 

7.3. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski prekidač sa 
bimetalnom zaštitom 16A i elektromagnetnom 5It , 
sa pomoćnom sklopkom za signalizaciju položaja, B 
karakteristike 

kom 10     

    

7.4. 

 

Tropolni automatski niskonaponski prekidač sa 
bimetalnom zaštitom 10A i elektromagnetnom 5It , 
sa pomoćnom sklopkom za signalizaciju položaja, B 
karakteristike 

kom. 2     

    

7.5. 

 

Jednopolni automatski niskonaponski prekidač sa 
bimetalnom zaštitom 10A i elektromagnetnom 5It , 
sa pomoćnom sklopkom za signalizaciju položaja, B 
karakteristike 

kom. 4     

    

7.6. 
 

Grebenasta preklopka 0-1, 25A 
kom 1     

    

7.7. 

 

Odvodnici prenapona, signalizacija prisustva faza 
itd. 

kpl 1     

    

7.8. 
 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. 
pauš   

        

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
Razvodni ormani: 
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8 

 

NISKONAPONSKI NAPOJNI I KOMANDNO-SIGNALNI KABLOVI 

  

  

    

8.1. 

Isporuka i montaža niskonaponskih napojnih i 
komandno-signalnih kablova za veze: 

 
Napomena: Tipovi i količine kablova i provodnika 
biće definisani u Projektu za izvođenje. 

        

    

table sopstvene potrošnje - razvodno postrojenje 
35kV 

pauš       

    

table sopstvene potrošnje - razvodno postrojenje 
10kV 

komandno signalni kablovi, za međuveze između 
nesusednih 10kV ćelija RP 10 kV i RP 35kV 
(blokade, isključenja sa 10 kV strane ka 35kV strani 
i obrnuto i sl.) 

tabla sopstvene potrošnje - orman upravljanja 

tabla sopstvene potrošnje - kućni transformator 

tabla sopstvene potrošnje - ispravljač 

tabla sopstvene potrošnje - tabla AKU baterije 

tabla AKU baterije- ispravljač 

tabla sopstvene potrošnje - invertor 

invertor- orman upravljanja 

provodnici (snopovi) između ćelija itd. 

8.2. Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. pauš           

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
NISKONAPONSKI NAPOJNI I KOMANDNO-SIGNALNI KABLOVI:  
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UKUPNO E : Sistem za lokalni i daljinski nadzor i 
upravljanje 

      
  

    

 
 

    
  F Uzemljenje i gromobranska instalacija             

 
 

    
   

1 

 

Spoljašnje uzemljenje 

    
    

    

1.1. 

 

Iskop zemlje II kategorije za izradu rova za 
polaganje bakarnog užeta i zatrpavanje sa 
parcijalnim nabijanjem na svakih 15cm dubine po 
polaganju zemljovodnog užeta (rov dubine 0,8 m, 
širine 0,4 m za polaganje uzemljivača) 

m3 80     

    

1.2. 

 

Iskop zemlje II kategorije za izradu rova za 
polaganje bakarnog užeta i zatrpavanje sa 
parcijalnim nabijanjem na svakih 15cm dubine po 
polaganju zemljovodnog užeta (rov dubine 0,5 m, 
širine 0,4 m za polaganje uzemljivača) 

m3 70     

    

1.3. 

 

Uzemljivač od bakarnog užeta 50mm2, 0.418kg/m' 
postavljen u već iskopan rov dubine 0,8m 

kg 260     

    

1.4. 

 

Kompresioni spoj uže-uže (50mm2-50mm2) izveden 
pomoću bakarne kompresione stezaljke (tip Žiks 
Hard BH00.50.50 ili odgovarajući)  

kom. 150     
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1.5. 

 

Spoj bakarnog užeta 50mm² na metalnu 
konstrukciju nosača aparata, pomoću strujne 
stezaljke sa jednim zavrtnjem (tip Žiks Hard 
B00.10.10.05 ili odgovarajući) 

kom. 50     

    

1.6. 
 

Čelično pocinkovana traka FeZn 30×4 mm 
m 350     

    

1.7. 

 

Ukrsni komad traka-traka SRPS EN 50164-1 za 
čelično pocinkovanu traku 30×4 mm 

kom. 120     

    

1.8. 

 

Ukrsni komad uže-traka SRPS EN 50164-1 za uže 
50mm2 i traku 30×4 mm 

kom. 30     

    

 

1.9. 

 

Bakarna pletenica 25 mm2 za uzemljenje kapije 
m 6     

    

 

1.10. 

 

Kablovske papučice za Cu uže 25 mm2 
kom. 10     

    

1.1. 

 

Kablovska papučica za kabl PP00-50mm² i zavtranj 
M12 

kom. 10     

    

1.12. 

 

Kalaisana kablovska papučica za bakarnu pletenicu 
35 mm² za priključak odvodnika prenapona 

kom. 30     

    

1.13. 

 

Kablovske Papučice kalaisane za bakarno uže 50 
mm2 za zavrtanj M10 

kom. 10     
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1.14. 

 

Bitumenska masa za zalivanje ili premazivanje svih 
spojeva uzemljivača 
u zemlji kao i delova FeZn traka u zemlji. 

kg 30     

    

1.15. 

 

L pločice preseka 25x4 mm za uzemljenje nosača 
opreme 

kom. 25     

    

1.16. 

 

Kabl PP00 50 mm2 za uzemljenje odvodnika 
prenapona 

m 100     

    

1.17. 

 

Fleksibilna PVC cev (HDPE PE-80) ∅ 32 mm za 
zaštitu užeta uzemljvača 

m 15     

    

1.18. 

 

Juvidur cev precnika 32 mm za mehaničku zaštitu 
zemljovoda ili uzemljivača od  bakarnog užeta 50 
mm2, do visine od 2 m ili pri polaganju ispod 
kolovoza. 

m 15     

    

1.19. 

 

Gumeni umetak za izolovanje trafo suda od drugih 
uzemljenih metalnih delova transformatora 

kom. 20     

    

1.20. 

 

Priključne čelične pločice (L profil 60x60x6 ili drugi 
veći presek)  kao nosačni stezaljki koji se vare na 
čelične nosače opreme 

kom. 15     

    

1.21. 

 

Obujmice za fiksiranje PVC (Ø 32 mm) cevi na PP 
zid 

kom. 10     
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1.22. 

 

Obujmice i vezice za fiksiranje i vođenje užeta 
(dvostruko uže 2x50 mm2) po PP zidu 

kom. 20     

    

1.23. 

 

Vijak, matica, elastična i obična podloška, 
pocinkovana, M8x30, M8x25, M10x40 mm 

kom. 250     

    

1.24. 
 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. 
pauš   

        

  

 

UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
SPOLJAŠNJE UZEMLJENJE 

            

            

   

2 

 

Unutrašnje uzemljenje zgrade postrojenja 

    
    

    

2.1. 

 

Pocinkovana čelična traka FeZn 25×4mm, prema 
SRPS EN 50164-2, težine 0.785 kg/m 

m 150     

    

2.2. 
 

Nosači trake za fiksiranje na zidu 
kom. 70     

    

2.3. 

 

Bakarna pletenica 16 mm², za uzemljenje pokretnih 
delova vrata, prozora i poklopaca kab.kanala. 

m 50     

    

2.4. 
 

Kablovska papučica za bakarno uže 16 mm2 
kom 80     

    

2.5. 
Ukrsni komad, SRPS EN 50164-1 za međusobni 
spoj dve pocinkovane čelične trake FeZn 25x4 mm 

kom 40     
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2.6. 

 

Juvidur cev prečnika 50 mm za mehaničku zaštitu 
zemljovoda, za povezivanje uzemljenja zgrade sa 
spoljnim uzemljivačem 

m 10     

    

2.7. 
 

Sabirnica za glavno izjednačenje potencijala 
kom 1   

  

2.8. 

 

Vijak, matica, elastična i obična podloška, 
pocinkovana, M8x30, M8x25 mm. 

kom. 100     

    

2.9. 
 

Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. 
pauš   

        

  

 

UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
UNUTRAŠNJE UZEMLJENJE: 

            

  
  

 

    
    

   

3 

 

Gromobranska instalacija 

    
    

    

3.1. 

 

Isporuka i postavljanje gromobranske hvataljke sa 
oblim vrhom, dužine 1000 mm, SRPS N.B4.902, tip 
B, na nosaču dužine 5000 mm.  Hvataljka se 
postavljaja na protivpožarin zid bočno sa unutrašnje 
strane zidova. 

kom 1     

    

3.2. 

 

FeZn traka preseka 20x3 mm za gromobransku 
instalaciju prihvatnog sistema i spusnih provodnika 

m 200     
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3.3. 

 

Ukrsni komad, SRPS EN 50164-1 ili odgovarajuci 
za međusobni spoj dve pocinkovane čelične trake 
FeZn 20x3 mm 

kom. 25     

    

3.4. 

 

Stezaljka za premošćenje horizontalnog oluka i spoj 
na vertikalni spusni provodnik JUS NB.4.908 

kom. 10     

    

3.5. 
POTPORE ZA KROVNI VOD ZA SLEME (SRPS 
NB.4.920 A ili odgovarajuci) 

kom. 20     
    

3.6. 
Potporni nosači za fiksiranje FeZn trake na krov 
objekta (SRPS NB.4.922 C ili odgovarajuci) 

kom. 70     
    

3.7. 
STEZALJKA ZA OLUK ∅ 100mm (SRPS N. B4. 908 
ili odgovarajuci) 

kom. 6     
    

3.8. OBUJMICA ZA OLUK (SRPS N. B4. 914) kom. 12         

3.9. 
Kutija za merni spoj, (A SRPS N.B4.912), sa 
rastavnim ukrsnim komadom od oplemenjenog 
čelika 

kom. 6     
    

3.10. Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. pauš           

  
UKUPNO RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
GROMOBRANSKA INSTALACIJA 

            

            

  UKUPNO F : Uzemljenje i gromobranska intstalacija         
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G 
UNUTRAŠNJE INSTALACIJE, OSVETLJENJE I SPOLJNO 
OSVETLJENJE 

    
    

 
 

    
  1 Unutrašnje osvetljenje, grejanje i utičnice             

  
 

Isporuka и montaža sledeće opreme: 

    
    

    

1.1. 

 

Svetiljke opšteg osvetljenja u RP 35 kV i RP 10 kV 
za montažu na plafonu ili zidu. Fluoroscentne 
svetiljke (2×58, 2×36, 2×18 W), stepen zaštite IP 
65. 

Kačenje svetiljke pomoću odgovarajućeg pribora 
čija će se vrsta i količina odrediti na licu mesta. 
Fluorescentne svetiljke su sa telom od nelomljivog 
polikarbonata i poklopcem od nelomljivog 
samogasivog polikarbonata. Reflektor je od čelika 
sa visoko reflektujućim aluminijumom. Svetiljke su u 
kompenzovanom spoju sa starterom. 

kom. 25     

    

1.2. 
 

Svetiljka sa fluo izvorom. 
kom. 1     

    

1.3. 

 

Svetiljke sa inkadescentnim izvorom 60W, 110V,d.c, 
stepena zaštite IP-65 za realizaciju sigurnosnog 
osvetljenja 

kom. 8     

    

1.4. 
Fluoriscentne svetiljke snage 11 W za realizaciju 
protivpaničnog osvetljenja 

kom. 8     
    

1.5. Kabl PP00 3x1,5mm² m 500         

1.6.  kom. 2         
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Kalorifer grejne snage 4500W za pogonsku 
prostoriju 35kV i 10kV postrojenja sa pratećom 
opremom za montažu na zid 

1.7. 
 

TA peć 3kW 
kom 1   

  

1.8. 

 

Invertorska klima, grejne snage 3000W za 
komandnu prostoriju sa pratećom opremom za 
montažu na zid. 

kom. 1     

    

 

1.9. 

 

Kabl PP00-Y 5×2,5mm² 
m 300     

    

 

1.10. 

 

Kabl PP00-Y 3×2,5mm2 
m 400     

    

 

1.11. 

 

Kabl PP00-Y 5×4mm² 
m 16     

    

 

1.12. 

 

Kabl PP00-Y 5×1,5mm² 
m 15     

    

 

1.13. 

 

Kabl PP00 2×1,5mm² 
m 20     

    

1.14. 

 

Monofazna "šuko" utičnica, za 16 A, 242 V, 50 Hz, 
za montažu na zid 

kom. 10     

    

1.15. 

 

Trofazna "šuko" utičnica, za 16 A, 3x420/242 V, 50 
Hz, za montažu na zid 

kom. 6     
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1.16. 
Jednopolna naizmenična sklopka, plastična, bela, 
za 10 A, 242 V, 50 Hz, za montažu na zid. 

kom. 10     
    

1.17. 
Jednopolna sklopka, plastična bela, za 10 A, 242 V, 
50 Hz, za spoljašnju montažu na zid. 

kom. 2     
    

1.18. 
Priklјučnicа zа pоtrеbе priklјučеnjа urеđаја zа 
filtrirаnjе ulја, mаksimаlnе snаgе 17 kW 

kom 1   
  

1.19. 
Priklјučnica nа prоtivpоžаrnоm zidu zа prеnоsni 
rеflеktоr snаgе 250W 

kom 1   
  

1.20. Razvodna kutija kom. 15         

1.21. 
Instalacione nazidne cevi od tvrdog samogasivog 
PVC i prateći pribor  

pauš       
    

1.22. Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. pauš           

  
Ukupno RAD, MATERIJAL I TRANSPORT unutrašnje osvetljenje, 
grejanje i utičnice 

        

                

2 Spoljno osvetljenje             

2.1. 

Trasiranje i iskop rova dubine 0,8 m, širine 0,4 m u 
zemljištu III kategorije u slobodnom terenu. 
Formiranje posteljice kabla od sloja šljunka 
Moravca, granulacije do 4 mm, debljine 10 cm sa 
postavljanjem PVC trake za upozorenje na 40 cm 
iznad kabla. Zatrpavanje i ručno nabijanje zemlje u 
slojevima debljine 15 cm. Ukupno za rad, materijal i 
transport. 

m 250     

    

  Isporuka i montaža sledeće opreme: 
   

  

  
 

2.2. 

Metalni stub za spoljno osvetljenje, visine 5 m, 
komplet sa: 
- poklopcem na otvoru stuba, 
- anker pločom, 

kom. 8     
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- nosačem priključne ploče, 
- sa navojem za uzemljenje, zavarenim sa 
unutrašnje strane stuba. 

2.3. 

Svetiljka na kandelaberskim stubovima snage 
150W, IP66, komplet sa: 
- opremom za direktno postavljanje na stub, 
- sijalicom 150 W, 
- prigušnicom, 
- starterom, 
- kondenzatorom, 
- izradom strujne veze od osigurača do svetiljke 
kablom PP00-Y 3x2,5mm².  

 

kom. 8     

    

2.4. 

Reflektor snage 150W, IP 65, za montažu na fasadu 
zgrade iznad ulaza u komandno pogonsku zgradu i 
za osvetljenje priključaka transformatora, za NaVp 
150 W i sa potrebnom opremom. 

 

kom. 3     

    

2.5. Kabl PP41 3x4mm² 1 kV m 250         

2.6. Kabl PP00-Y 3x2,5mm² 1 kV m 35         

27. 

Priključna ploča u rasvetnom stubu za priključak 
nule i faze, RPO- V komplet sa FRA osiguračima (i 
rezervnim osiguračem) za zaštitu svetiljke na stubu 
5 A. 

kom. 8     

    

2.8. 
Pоlаgаnjе u zеmlјu u iskоpаn rоv ЕЕ kаblа zа 
еlеktrоmоtоr teretne kаpiје 
tip: PP44 -Y 4x2,5mm² - 0,6/1 kV 

m 75     
    

2.9. Ostali nespecificiran materijal, isporuka i ugradnja. pauš           

  
Ukupno RAD, MATERIJAL I TRANSPORT spoljno 
osvetljenje 
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               UKUPNO G: UNUTRAŠNJE INSTALACIJE,  

             OSVETLJENJE  I SPOLJNO OSVETLJENJE 

  
  

    

 
 

    
   

H 

 

Svođenje vodova 35 i 10 kV 
        

    

 
 

    
  

1.1. 

 

Građevinski i elektro radovi sa materijalom za 
prevezivanje 2 postojeća 35 kV voda iz stare u novu 
TS Momin kamen 

pauš.       

    

1.2. 

 

Građevinski i elektro radovi sa materijalom za 
prevezivanje 9 postojećih 10 kV vodova iz stare u 
novu TS Momin kamen 

pauš.       

    

 

UKUPNO H: Svođenje vodova 35 i 10 kV 

      
  

    

 

 

     

  I Oprema i alat za opsluživanje postrojenja i lična zaštitna sredstva         

 
 

    
   

1 

 

Oprema i alat za opsluživanje postrojenja 

    
    

    

1.1. 

 

Indikator napona opsega 10 i 35 kV, sa 
teleskopskom izolacionom motkom, sa indikatorom 
provere ispravnosti bez priključenja na opremu pod 

kpl 1     
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naponom. 

1.2. 

 

Prenosni uređaj za uzemljenje i kratko spajanje 
sastavljen od: 
- teleskopske izolacione motke 
- tropolnog užeta za uzemljenje i kratko spaj anje 
peseka SU 50 mm² 
- stezaljke za fazne provodnike i uzemljivač. 

 

kpl 1     

    

1.3. 

 

Uklopna izolaciona motka, nesastavljiva, sa čvrsto 
ugrađenom radnom glavom 

kpl 1     

    

1.4. 

 

Zaštitna izolaciona ploča za ćelije 10 kV, prema 
SRPS N.B4.050 ili odgovarajuci 

kpl 1     

    

1.5. 

 

T-priključci za ugradnju u sabirnice za priključak 
prenosnog uzemljivača 

kpl 6     

    

1.6. 
 

Drvene merdevine - duple. 
kpl 1     

    

1.7. 
 

Orman za smeštaj zaštitne opreme 
kpl 1     

    

1.8. 

 

Elektro-monterski alat sa izolacionim ručicama-
držačima 

kpl 1     
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2 Sredstva lične zaštite na radu  

2.1. 

 

Gumene elektroizolacione čizme, prema SRPS 
Z.B1.303. ili odgovarajuci 

kpl 1     

    

2.2. 

 

Zaštitne gumene rukavice, električarske, prema 
SRPS Z.B1.020 ili odgovarajuci 

kpl 1     

    

2.3. 

 

Zaštitni izolacioni šlem, prema SRPS EN 397. ili 
odgovarajuci 

kpl 1     

    

2.4. 

 

Štitnik za oči i lice, prema SRPS EN 166. ili 
odgovarajuci 

kpl 1     

    

2.5. 
 

Zaštitna gumena kecelja. 
kpl 1     

    

2.6. 
 

Ormarić prve pomoći sa kompletnom opremom 
kpl 1     

    

  UKUPNO I: OPREMA I ALAT ZA OPSLUŽIVANJE POSTROJENJA I 
LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA 

  
  

    

 

 

 

      J Oprema za zaštitu od požara             

                

1.1. 

 

Prevozni vatrogasni aparat S 50 kg za gašenje 
požara u el. postrojenjima, prema standardu SRPS 

kpl 1     
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Z.C2.035 ili odgovarajući. 

1.2. 

 

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

kpl 1 

        

1.3. 

 

Ručni vatrogasni aparat C02 5 kg za gašenje 
požara, prema SRPS Z.C2.040 ili odgovarajući. 

kpl 2     

    

1.4. 

 

Sanduk sa peskom 1 m³, nosač za lopate i kramp, 
dve lopate i kramp. 

kpl 1     

    

1.5. 

 

Tablice sa uputstvom za održavanje aparata i 
postupak za slučaj nastanka požara 

kpl 2 

        

1.6. 

 

Protivpožarni aparat za gašenje početnih požara 
punjen gasom CO2, sadržine 10kg (SRPS Z.C2.040 
ili odgovarajući), tip CO2 

kpl 1 

        

1.7. 

 

Protivpožarni aparat za gašenje početnih požara 
suvim prahom, sadržine 9kg (SRPS Z.C2.035 ili 
odgovarajući), tip S 

kpl 1 

        

1.8. 

 

Sredstva za požarno zaptivanje, (zaštita kablova od 
požara u konstruktivnim prodorima požarnootpornih 
zidova), na prolascima trase iz jedne u drugu ili više 
prostorija. 

pauš 
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1.9. 

 

Transport, montaža i ispitivanje opreme za 
protivpožarnu zaštitu. 

pauš       

    

1.10. 

 

Nabavka opreme prema projektu zaštite/dojave i 
signalizacije požara (odobrenom od MUP-a) 

pauš   

        

1.11. 

 

Izvođenje radova prema projektu zaštite/dojave i 
signalizacije požara (odobrenom od MUP-a) 

pauš   

        

 

       UKUPNO J: RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
OPREMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA  

      

  

    

 

 

 

 

    

   

K 

 

VIDEO NADZOR 
        

    

                

  
 

Isporuka i montaža: 
        

    

1.1. 

 

Kamera sa istim ili boljim performansama: 
CCTV IP kamera za spoljnu i unutrašnju 
montažu,ugao vidljivosti  45°, color/B/W, rezolucija 
2x5MP senzor, -30°C/+60°C, 30 fps,Osetljivost  
0,0025 lux t 1/1s B/W,PoЕ, Interni DVR 4 GB (до 64 
GB), uključen softver za alarme i snimanje,snimanje 

kom 8 
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na NAS, Ethernet, USB, МxBUS, ugrađeni 
zvučnik/mikrofon, VоIP, Digital Pan/Tilt/Zoom, 
Portovi: Еthernet,opciono USB ,PIR Senzor. 

1.2. 

PoE L3 ind switch, rack version Mrežni portovi ––24 
10/100Mbps auto sensing Fast Ethernet––2 
10/100/1000Mbps auto sensing Gigabit Ethernet 
switching ports (SFP)––2 Dual Personality  Mrežni 
protokol i kompatibilnosti ––IЕЕЕ 802.3 1BASЕ-Т––
IЕЕЕ 802.3u 100BASЕ-ТX––IЕЕЕ 802.3аb 
1000BASЕ-Т––IЕЕЕ 802.3z 1000BASЕ-X––IЕЕЕ 
802.3h full-duplex flow control––IЕЕЕ 802.3at 
(Power over Ethernet) and SFP modul odgovarajuć 
Cisco SFP-GE-L-20 

 

kom 1 

  

  

    

1.3. 
 

Element za montažu kamera na cevasti stub  
kom 6 

  
  

    

1.4. 
 

Element za montažu kamera na zid  
kom 2 

  
  

    

1.5. 

 

Server sa istim ili boljim performansama: 
x3650, Xеоn Quad Corе Е5335 80W 
2.0GHz/1333МHz/2x4МB L2, 2x1GB ChK 3.5in HS 
SАS, SР 8k-l, CD-RW/DVD Combo, 835W p/s, 
Rack 
Removed Item SBB-25R8080 - ServeRAID 8k-l 
SАS Controler 2GB (2x1GB) PC2-5300 CL5 ECC 
DDR2 Chipkill FBDIMM Memory Kit 
Storage: 
4x146GB 15К 3.5in HS SAS HDD 
ServeRAID-8к Аdapter 
QLogic 4GB FC Single-Port PCIe HBA for System 
System Storage DC3400 Single Controler 

kpl 

 

1 
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6x1ТB Dual Port HS SATA HDD (minimalni 
kapacitet) 
4-Gbps Optical Transceiver - SFP  
Line cord - 2.8m, 220-240V, C13 tо CЕЕ7-VII 
(European) 
2x5m Fiber Optic Cable LC-LC 

 

Software za menadžment - video streaming  
JPEG/МxPEG,detektor video pokreta kontrola 
vremena i događaja, Wеb funkcionalnost (FTP, е-
mail). Multiview pregled kamera, snimanje i 
playback, generator logo-a, Тerabyte ring buffer 
(Win, Lin, Mac) kroz IP mrežu, kontinualno snimawe 
video/audio 0.2 do 30 fps, kontrola framе/ratе u 
zavisnosti od događaja, predefinisanje zona 
pokrivanja, pozivi  u slučaju alarma (SIP), dojava u 
slučaju alarma preko IP mreže. 

 
Napomena: ili odgovarajuća NVR platforma (lokalno 
skladište sa softverom za arhiviranje i video 
menadžment)  sa istim ili boljim performansama. 

1.6. 4G ruter kom 1         

1.7. 

 

Radna stanica za video nadzor sledećih ili boljih 
performansi: 
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 

kom 1 
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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. 

1.8. 

 

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

kom 1 

 

 

  

1.9. 

 

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 400 

 

 

  

 

1.10. 

 

PP41 4x2,5 mm² 
m 400 

 
 

  

 

1.11. 

 

SFTP 4x2x0.5mm², cat.6 
m 200 

 
 

  

1.12. 

 

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

pauš  

 

 

  

1.13. 

 

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

pauš  
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1.14. 

 

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 
montažu kamera na zgradi, servisne utičnice za 
ormane kod kamera za montažu na DIN šinu, 
halogen free kanalice  i dr. 

 

pauš  

 

 

  

             

           UKUPNO K: RAD, MATERIJAL I TRANSPORT  

           VIDEO NADZOR 

      

  

    

 

 

 

 

    

   

L 

 

TK KANALIZACIJA I PASIVNA RAČUNARSKA MREŽA 
    

    

                

 
 

Isporuka i montaža: 
  

 
 

  

1.1. 

 

Iskop i zatrpavanje rova dimenzija  0.4x0.8m (u 
zemljištu III kategorije) sa postavljanjem posteljice 
od peska i nabijanjem u slojevima 

m 130 

  

  

    

 

1.2. 

 

Cev PE Ø 40mm 
m 140 
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1.3. 

 

Upozoravajuća traka 
m 106 

  
  

    

 

1.4. 

 

Pesak za zaštitu kabla i PE cevi 
m³ 10 

  
  

    

 

1.5. 

 

Šljunak za tamponiranje  
m³ 3 

  
  

    

 

1.6. 

 

Montažno okno  DО2 800x1500x1000mm sa 
trodelnim lakim poklopcem i ramom 

kom 2 

  

  

    

1.7. 
 

Rebrasta PVC negoriva cev Ø 30mm 
m 60 

  
  

    

1.8. 

 

Fiber optički kabl TOSM03 (1x8) 
XIIX0.4X3.5CMANG652D   

m 50 

  

  

    

1.9. 

 

Fiber optički kabl TOSM03 (4x6) 
XIIX0.4X3.5CMANG652D   

m 40 

  

  

    

1.10. 

 

Fiber optički patch panel 19"/1U sa 8 slotova za 
Duplex SC adaptere mono-mode - dubina 295mm, 
kaseta za splajsovanje, prstenovi za šemiranje 
kabla, slide mehanizam za izvlačenje panela, 
uvodnik kabla  

kom 2 

  

  

    

1.11. 

 

Duplex SC/SC mono-mode adapter za fiber patch 
panel ili kutiju (2 vlakna) 

kom 8 
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1.12. 

 

Fiber duplex patch kabl SC - SC duž. 5M, mono-
mode  

kom 18 

  

  

    

1.13. 

 

Fiber optička kutija sa 4 slota za duplex SC 
adaptere mono-mode (do 8 fiber vlakana) - nazidna 
METALNA završna optička kutija (ZOK) komplet sa 
pig tejlovima  

kom 4 

  

  

    

1.14. 

 

SFTP kabl cat. 6 otporan na spoljašnje uslove, 
negorivi, halogen free, 

m 280 

  

  

    

1.15. 

 

Kanal sa poklopcem 20x12,5mm, negorivi, halogen 
free,  

m 30 

  

  

    

1.16. 
 

Konektor RЈ-45 cat 6. za SFTP kablove 
kom 20 

  
  

    

1.17. 

 

Patch panel 19"/1U sa 24 RЈ-45 cat. 6 Full Shielded 
sa uzemljenjem - fiksno ugrađeni portovi, poseduje 
držač kabla   sa zadnje strane i kabl sa buksnom za 
uzemljenje 

kom 1 

  

  

    

1.18. 

 

Patch panel 19"/1U sa 8 RЈ-45 cat. 6 Full Shielded 
sa uzemljenjem - fiksno ugrađeni portovi, poseduje 
držač kabla sa zadnje strane i kabl sa buksnom za 
uzemljenje. 

kom 1 
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1.19. 

 

Rack orman 42U/19" stojeći - 4 ventilatora i 
termostat, fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa 
bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19" sa 
obeleženim brojevima unit-а, statička nosivost do  
800kg, dimenzije 800x1000x2000mm (ŠxDxV) 

kom 1 

  

  

    

1.20. 

 

220V razvodni panel sa  5 utičnih mesta sa 
prenaponskom zaštitom i prekidačem, 19" 

kom 1 

  

  

    

1,21 
 

Utučnica RЈ-45 (SFTP) nazidna 
kom 7 

  
  

    

1.22. 

 

Ostali nespecificiran materijal (instalaterski i 
montažni) 

pauš   

  

  

    

           UKUPNO L:  RAD, MATERIJAL I TRANSPORT TK KANALIZACIJA I 
PASIVNA RAČUNARSKA MREŽA 

  
  

    

                

M 

 

PROTIV PROVALNI SISTEM I KONTROLA PRISTUPA 

   

    

    

                

  
 

Isporuka i montaža: 
        

    

1.1. 

 

Protiv provalna centrala sa 4 zone, baterijom i 
ispravljačem 

kom 1     
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1.2. 

 

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 

kom 1   

  

1.3. 
 

Alarmna sirena 120dB sa sopstvenom baterijom 
kom 1 

  
  

    

1.4. 
 

Magnetni kontakt sa stalnim magnetom za vrata  
kom 8     

    

1.5. Optički detektor pokreta  kom 8         

1.6. 
 

Lokalni šifrator protivprovale 
kom 1     

    

1.7. 

 

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 

kpl 1   
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punjenje baterija sa LED statusnim indikatorima i 
temperaturnim senzorom i baterijom 12V/7Ah.  
(nazidna montaža) 

 

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. 

1.8. 

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 boje, za 
montažu na zid 

kom 2   

  

1.9. 

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

kom 1   
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2.0. Elektromagnetni prihvatnik, 12VDC kom 2     

2.1. Trostepena mehanička brava, komplet kugla-kvaka kom 2     

2.2. Magnetni kontakt, plastični i metalni pauš      

2.3. Kabl PPL 2x0,75mm² m 75     

2.4. Kabl J-H(St)H 2x2x0.8m m 100         

2.5. Kabl LiHCH 6x0.22 mm² m 300     

2.6. 
Kabl tipa SFTP 4x2x0.5mm², cat.6  za vezu između 
kontrolera pristupa i čitača i kontrolera i switch-a 

m 550 
 

 
  

2.7. 
Zaštitna cev Ø40mm za zaštitu  kablova koji se 
postavljaju u postrojenju u kabl.kanalizaciji i u rovu u 
zemlji 

pauš  
 

 
  

2.8. 
Ostali nespecificiran materijal (instalaterski i 
montažni) 

pauš   
  

  
    

UKUPNO M: RAD, MATERIJAL I TRANSPORT PROTIV 
PROVALNI SISTEM I KONTROLA PRISTUPA 

      
  

    

 
 

    
  N NAPAJANJE             

                

  
 

Isporuka i montaža: 
        

    

1.1. 
 

DC/DC 110V/48V konvertor 400W 
kom 2     

    

1.2. 
 

Transfer switch 48 VDC 
kom 1 

  
  

    

1.3. 
 

Invertor 110VDC/ 220VAC 1000VA 
kom 2     
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1.4. 
 

Transfer switch 220VAC 
kom 1 

  
  

    

1.5. 
 

ISPRAVLJAČ 220VAC/24/12VDC 200W 
kom 1     

    

1.6. 
 

Kabl PP00-Y 5x4mm² 
m 28 

  
  

    

1.7. 

 

Ostali nespecificiran materijal (instalaterski i 
montažni) 

pauš       

    

UKUPNO N: RAD, MATERIJAL I TRANSPORT 
NAPAJANJE  

      
  

    

 
 

    
  O OSTALO             

                

1.1. 

 

Troškovi ispitivanja i provere veza, provere 
funkcionalnosti zaštite, lokalnog i daljinskog 
upravljanja, signalizacije i merenja i upisivanje 
eventualnih korekcija u postojećoj dokumentaciji  

pauš       

    

1.2. 

 

Troškovi Izvođača za pripremno-završne radove, 
naponsko ispitivanje ugrađenog postrojenja 35 i 10 
kV 

pauš   

        

1.3. 
 

Troškovi ispitivanja еnеrgеtskih trаnsfоrmаtоrа 
pauš       

    

1.4.  pauš           
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Merenje na urađenoj kompletnoj niskonaponskoj 
instalaciji i izrada izveštaja o merenim vrednostima. 

1.5. 

 

Merenje na urađenoj kompletnoj gromobranskoj 
instalaciji i izrada izveštaja o merenim vrednostima:   

      

    

ispitivanje neprekidnosti prihvatnog sistema, 
sistema spusnih provodnika i sistema uzemljenja 

pauš       

    

ispitivanje izjednačavanja potencijala 

vizuelni pregled 

1.6. 

 

Merenje na urađenom kompletnom sistemu 
uzemljenja i izrada izveštaja o merenim 
vrednostima:   

      

    

impedanse sistema kompletnog uzemljenja 

pauš       

    

napona koraka i napona dodira 

kontrola povezanosti uzemljenja 

vizuelni pregled 

1.7. 
 

Ispitivanje protivpanične rasvete i izrada izveštaja. 
pauš       

    

1.8. 
 

Ispitivanje nužne rasvete i izrada izveštaja. 
pauš       

    

1.9. 

 

Kompletna izrada i postavljanje oznaka svih ćelija u 
RP 35 kV i RP 10 kV, kao i svih uređaja, tabli, 
ormana za sopstvenu potrošnju, komandu, zaštitu, 
signalizaciju i merenje. Na niskonaponskim 
ormanima predvideti "slepe šeme" rasklopne 

pauš       
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opreme u ormanu. Kvalitet, veličina, način 
ispisivanja i postavljanja u svemu prema zahtevu 
investitora. 

1.10. 

 

Konfigurisanje, ispitivanje i puštanje u rad instalacije 
video nadzora, računarske mreže i protivprovalnog 
sistema i izrada izveštaja o funkcionalnom 
ispitivanju. 

pauš       

    

1.11. 
 

Izrada jednopolnih šema TS sa uramljivanjem 
kom 2     

    

UKUPNO O: OSTALO             

                

  UKUPNO ZA 3: ELEKTROMONTAŽNI RADOVI             
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REKAPITULACIJA 

    
    

    

 

1 

 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 
  

          

 

2 

 

GRAĐEVINSKI RADOVI            

 

3 

 

ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 
  

          

I 
 

UKUPNО PОNUĐЕNА CЕNА bеz PDV-а (Ukupnа cеnа iz kоlоnе 7 )   

II 
 

UKUPАN IZNОS PDV-а (stоpа PDV-а 20%) (rеd br. I × 20%)   

III 
 

UKUPNО PОNUĐЕNА CЕNА sа PDV-оm (rеd. br. I +rеd.br.II)   
 

Место и датум                 Понуђач 

 

____________________                        М.П.                        ______________________ 
                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла. 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.  
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Упутство  за попуњавање Обрасца структуре цене 

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави попуњен, потписан и 
оверен образац Структуре цене (Образац бр. 2), у складу са следећим 
објашњењима: 

 

- у колону бр. 5 уписује се јединична цена понуђених радова исказана у 
динарима без ПДВ-а, 

- у колону бр. 6. уписује се јединична цена понуђеноих радова са ПДВ-ом, 

- у колону бр. 7. уписује се укупна цена без ПДВ-а за сваку позицију понуђених 
радова (7 = колона бр.4 х колона бр.5), 

- у колону бр. 8. уписује се укупна цена са ПДВ-ом за сваку позицију понуђених 
радова (8 = колона бр.4 х колона бр.6), 

- у ред бр. l – уписује се укупан износ без ПДВ-а (збир колоне 7), 

- у ред бр. lI – уписује се укупан износ ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) 

- у ред бр. lII– уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (збир колоне 8) 

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања 

обрасца структуре цене. 

-на  место предвиђено за печат и потпис, овлашћено лице понуђача печатом 

оверава и потписује образац структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ бр.3. 
  

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», 
бр.86/15) понуђач даје: 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 
број:________ за јавну набавку радова: Изградња ТС 35/10 kV „Момин Камен“ 
ЈН бр. 199-16, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд 
по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, 
Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет 
страници Наручиоца дана 11.04.2017.године, поднео независно, без договора 
са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној 
набавци бити ништав. 

 

 
Датум:  Понуђач/члан групе 

 М.П.  
   

 
 

  

 

 

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког 
члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ бр.4. 
 
 
 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем: 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању 
Понуде  број: ______________ за јавну набавку радова: Изградња ТС 35/10 kV 
„Момин Камен“, у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 199-16, поштовали 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде. 

 

 

 

 
Датум:  Понуђач/члан групе 

 М.П.  
   

 
 

  

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког 
члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и 
сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ бр.5а. 
 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
ЈН бр. 199-16 

 
 

Ред. 
Бр. 

 
Референтни 
наручилац  

 
Лице за 

контакт и 
број 

телефона 

 
Број и датум 
закључења 

уговора 

 
Датум 

реализације 
уговора 

 

Вредност изведених 
радова односно 

испоруке и уградње 
на 

трансформаторским 
станицама 35/10 kV 

или вишег напонског 
нивоа 

(у динарима без ПДВ-
а) 

 
1. 

 
 
 

    

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 

     

  
УКУПНА вредност 
изведених радова, 
односно испоруке 

и уградње   
(у динарима без 

ПДВ-а) 

 

 
Датум:  Понуђач: 

 М.П.  
   

   

Напомена:  
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац 
посла испред групе понуђача. 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 
170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је 
основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона. 
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ОБРАЗАЦ бр.6а. 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 
 
Наручилац предметних радова:                                                   
__________________________________________________________________ 

(назив и седиште наручиоца) 

Лице за контакт:      
___________________________________________________________________ 

(име, презиме,  контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је 
__________________________________________________________________ 

(навести назив седиште  понуђача) 

за наше потребе извео, односно испоручио и уградио:  

__________________________________________________________________ 

(навести референтне радове/уговора) 

у уговореном року, обиму и квалитету 

 

 
 
 

Датум: 

  
 

          Наручилац радова: 

 М.П.  
   

   

НАПОМЕНА: 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 
170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је 
основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закон 

 

Датум закључења 
уговора 

Датум реализације 
уговора 

Вредност изведених радова  
односно испоруке и уградње на 
трансформаторским станицама 
35/10 kV или вишег напонског 

нивоа 

(у динарима без ПДВ-а) 
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ОБРАЗАЦ бр.5б. 
 

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
ЈН бр. 199-16 

 
 

 
 

Ред. 
Бр. 

 
Референтни 
наручилац  

 
Лице за 

контакт и 
број 

телефона 

 
Број и датум 
закључења 

уговора 

 
Датум 

реализације 
уговора 

 

Вредност извршених 
услуга пројектовања 

на 
изградњи/реконстру
кцији трафостанице 
35/10 kV или вишег 
напонског нивоа 
(у динарима без 

ПДВ-а) 

 
1. 

 
 
 

    

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 

     

  
УКУПНА 

вредност 
извршених 

услуга   
(у динарима без 

ПДВ-а) 

 

 
Датум:  Понуђач: 

 М.П.  
   

   

Напомена:  
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац 
посла испред групе понуђача. 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 
170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је 
основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона 
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ОБРАЗАЦ бр.6б. 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

 
Наручилац предметних радова:                                                   
__________________________________________________________________ 

(назив и седиште наручиоца) 

Лице за контакт:      
___________________________________________________________________ 

(име, презиме,  контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је 
__________________________________________________________________ 

(навести назив седиште  понуђача) 

за наше потребе извео, односно извршио услугу:  

__________________________________________________________________ 

(навести референтне услуге/уговора) 

у уговореном року, обиму и квалитету 

  

 
 
 

Датум: 

  
 

          Наручилац радова: 

 М.П.  
   

   

НАПОМЕНА: 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 

Датум закључења 
уговора 

Датум реализације 
уговора 

Вредност извшених услуга  
пројектовања на 

изградњи/реконструкцији 
трафостанице 35/10 kV или вишег 

напонског нивоа 

 (у динарима без ПДВ-а) 
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Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 
170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је 
основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закон 

ОБРАЗАЦ бр.7. 

                           ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу  

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да 
располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном 
набавком - ЈН бр. 199-16, и то следећа лица: 

 

  
Захтевани кадровски 

капацитет 
 

Име и презиме 
запосленог 

Врста и степен 
стручне спреме 

1.  

Једног дипломираног 
инжењера електротехнике, 
(ВСС) са лиценцом 350 
или 351  

  

2.  
Једног дипломираног 
инжењера архитектуре, 
(ВСС) са лиценцом 300   

  

3.  

Једног дипломираног 
грађевинског инжењера, 
(ВСС) са лиценцом 310 
или 311 

  

4.  

Једног дипломираног 
грађевинског инжењера, 
(ВСС) са лиценцом 312 
или 315 или 318 

  

5.  

Jедног дипломираног 
инжењера грађевине, 
(ВСС) са лиценцом  410 
или 411 

  

6.  

Једног дипломираног 
инжењера електротехнике, 
(ВСС) са лиценцом 450 
или 451 

  

7.  
Једног дипломираног 
инжењера електротехнике, 
(ВСС) са лиценцом 353 

  

8.  
Једног дипломираног 
инжењера електротехнике, 
(ВСС) са лиценцом 453 
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9.  
Једног дипломираног 
инжењера геодезије, (ВСС) 
са лиценцом 471 

  

10.  Електромонтер 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

11.  

Бравар 
1. 
 

 

2. 
 

 

12.  

Једног дипломираног 
инжењера, (ВСС) са 
лиценцом заштите од 
пожара бр. 152 издате од 
стране Министрарства 
унутрашњих послова 

  

13.  

Лице са положеним 
стручним испитом о 
практичној 
оспособљености за 
обављање послова 
безбедности и здравља на 
раду  

 

  

 
Датум:  Понуђач: 

 М.П.  
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Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један 
или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин 
група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ бр.8. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу  

 

 

ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

 

  
Захтевани технички 

капацитет 
 

Назив произвођача, тип, регистарска 
ознака, техничке карактеристике 

(Податке уписивати у складу са карактеристикама 
механизације и опреме) 

1. 

 

 

Теретно возило 
носивости преко 5t са 
хидрауличном 
дизалицом 

 
1. 
 

2. 

2. Теретно возило 
носивости преко 3,5t 

1. 
 

 
 

3. 

Комбиновано возило за 
превоз радника и 
терета до 3,5t 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
 

Датум: 

  
 

Понуђач: 
 М.П.  

   

 
 

 (потпис овлашћеног лица) 

Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један 
или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин 
група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребан број примерака. 
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ОБРАЗАЦ бр.9. 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова: - Изградња ТС 35/10 kV „Момин Камен“ 

ЈН бр. 199-16 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник 
РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем  

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

израда узорка или модела који су 
израђени у складу са траженом 

техничком спецификацијом наручиоца 

 

__________ динара  

остали директни и индиректни 
трошкови везани за реализацију 

послова и испоруку опреме 

__________ динара 

трошкови прибављања средстава 
обезбеђења 

 

__________ динара  

Укупни трошкови без ПДВ 
 

__________ динара 

ПДВ 
 

__________ динара 

 

Укупни  трошкови са ПДВ 

 

__________ динара 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 
трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из 
разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Датум:  Понуђач 
 М.П.  
   

   

Напомена: 
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене 

трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају 
-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)  
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му 
надокнади трошкове и у Законом прописаном случају 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац 
посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 
печатом понуђач 
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ОБРАЗАЦ бр. 10. 

 
 
 

 

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ МЕНИЦУ КАО СРЕДСТВО  
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У 

ГАРАНТНОМ РОКУ 
 
 
 
 
 

У вези са позивом  Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за 
подношење понуда за јавну набавку радова: Изградња ТС 35/10 kV „Момин 
Камен“ - ЈН бр. 199-16, овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку 
примопредаје предмета уговора као средство финансијског обезбеђења за 
отклањање недостатака у гарантном року, Наручиоцу предати бланко 
сопствену (соло) меницу без протеста регистровану у Регистру меница 
Народне банке Србије, менично овлашћење за попуњавање и подношење исте 
менице надлежној банци у циљу наплате у висини од 5% од вредности уговора 
без обрачунатог ПДВ-а,  фотокопију ОП обрасца (оверени потписи), оверену 
фотокопију Картона депонованих потписа од стране банке), доказ о 
регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Датум           Понуђач 
 
       ________________                        М.П.                       _________________ 
                                                                                                                          (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

Напомена: У случају подношења Изјаве о намерама банке да ће банка 
Понуђачу издати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 
року, образац 10 не представља обавезан елемент понуде и не треба га 
попуњавати 
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ОБРАЗАЦ  11. 

 

 

ИЗЈАВА О АУТОРИЗАЦИЈИ ПОНУДЕ 

 

 
1. У својству Произвођача (предмет набавке) 

 

Назив произвођача:_____________________________________________  

 

Адреса и место произвођача:_____________________________________  

 

Држава произвођача:____________________________________________  

 

 

изјављујем да у потпупости овлашћен да понуди:  

 

Назив понуђача: _______________________________________________  

 

Адреса и место понуђача: _______________________________________  

 

Држава понуђача: ______________________________________________, 

 

који је поднео понуду за јавну набавку бр. (број набавке) – (назив набавке), 
наручиоца ЈП „Електропривреда Србије“Београд 

 
2. Сагласан сам да за све (назив предметног добра) марке/ типа :  

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(уписати марку/ тип понуђених добара) 
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Гарантни рок траје _______ (минимално (36 месеци)) месеци од дана 
потписивања Записникa о функционалној провери објекта, без примедби.  

 

 

 

Датум:  Произвођач: 

 М.П.  
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ОБРАЗАЦ бр. 12. 
 
 

ПОДВРДА О ОБИЛАСКУ МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

 

 

 

 

Назив Понуђача:  _________________________________________________ 

 

Адреса Понуђача: _________________________________________________ 

 

Опис локације обиласка: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Датум обиласка: ____________________________ 

 

Ова Изјава се доставља као саставни део понуде за јавну набавку бр.199-16. 

 

  

 

       
 Овлашћено лице                                                    Овлашћено лице 

  Понуђача        Наручиоца 

 

______________________  М.П.  ______________________ 

 

 

 

 

Напомена: 

Потврду попуњава, потписује и оверава овлашћено лице Наручиоца 
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ОБРАЗАЦ бр. 13. 
 

         
МОДЕЛ УГОВОРА  

о извођењу радова на изградњи ТС 35/10 kV „Момин Камен“ 
 
 Закључен између уговорних страна: 
1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ул. 

Масарикова бр.1-3, Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378, кога 
заступа в.д. директора Бојан Атлагић, мастер економиста (у даљем тексту: 
Наручилац) 

и 

2. __________________________________________  из _____________, улица 
_____________________________________ бр. ___, ПИБ: __________, 
матични број ____________, кога заступа _______________________, (у 
даљем тексту: Извођач) 

2а)________________________________________из _____________, улица 
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број 
_____________, кога заступа __________________________, (члан групе 

понуђача или подизвођач) 

2б)_______________________________________из _____________, улица 
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број 
_____________, кога заступа _______________________, (члан групе 

понуђача или подизвођач)  

2в)_______________________________________из _____________, улица 
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број 
_____________, кога заступа _______________________, (члан групе 

понуђача или подизвођач)  
          

(попунити и заокружити у складу са понудом) 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране констатују: 

● да је Наручилац у складу са чланом 32. и 62. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак Јавне набавке 
бр. 199-16,  ради набавке радова - Изградња ТС 35/10 kV „Момин Камен“ 

● да је Извођач на основу позива за подношење понуда и конкурсне 
документације који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници 
Наручиоца дана 11.04.2017. године, доставио Понуду бр._________ од 
__.__.____. године. (податке у Уговору попуњава Извођач) 

● да је Наручилац на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у 
складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. ________ од 
__.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, доделио Уговор о јавној 
набавци Извођачу. (податке у Уговору попуњава Наручилац) 
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ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење радова - Изградња ТС 35/10 kV „Момин Камен“ 
Извођач ће радове на изградњи извести у складу са Понудом бр. 
_______________, од дана ________________ год., Структуром цене, Прилогом 
о безбедности и здрављу на раду и Техничком спецификацијом из Конкурсне 
документације за ЈН бр.199-16, који чине саставни део овог Уговора. 

У случају да је поднета понуда са подизвођачем: 
Извођач је део радова који су предмет овог Уговора и то 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
______________________________________________________________. 

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу _____________________________________________ 
                                     (навести назив подизвођача) 

што чини ______% од укупне уговорене цене. 
Извођач одговара Наручиоцу за уредно извршење дела набавке који је поверио 
подизвођачу. 

У случају да је поднета понуда заједничка понуда: 

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке  број 
____________  од ____________ године, ради учешћа у поступку јавне набавке 
радова -  Изградња ТС 35/10 kV „Момин Камен“, ЈН бр. 199-16, између:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(навести учеснике заједничке понуде) 

Понуђачи из групе понуђача  одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 

Споразум о заједничком извршењу Јавне набавке бр. 199-16 је саставни део 
овог Уговора. 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА  
Члан. 2. 

Укупно уговорена вредност радова за предмет Уговора из члана 1. без 
обрачунатог ПДВ-а износи ____________________________ динара.  

Укупно уговорена вредност радова из става 1. овог члана увећава се за порез 
на додату вредност, у складу са релевантном законском регулативом.  

Укупно уговорена вредност радова укључује све зависне трошкове извођења 
радова као што су: превоз, осигурање запослених и градилишта, трошкове 
везане за испуњавање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и 
Закона о заштити животне средине, као и све остале зависне трошкове, 
укључујући трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 3. 

Плаћање  уговорене  цене  извршиће се  на текући рачун Извођача у законском 
року до *  дана од дана пријема исправне, оверене ситуације, на писарницу 
Наручиоца. 

Плаћање за изведене радове вршиће се након испоставе привремених и 
окончаних ситуација, које су оверене од стране Надзорних органа. 

Уговорену вредност из члана 3. овог Уговора, Наручилац ће платити на 
следећи начин: 

___% (максимално 40%) од укупно уговорене вредности биће дозначено као 
бескаматни аванс (уколико понуђач тражи аванс) у року од 15 (петнаест) дана 
од дана достављања предрачуна и неопозиве, безусловне банкарске 
гаранције, плативе на први позив, без права на приговор у висини захтеваног 
аванса. Рок важења банкарске гаранције је 30 дана дужи од уговореног рока 
важења уговора. Извођач ће доставити авансни рачун у висини примљеног 
аванса у року од 3 (три) дана од пријема истог. 

Плаћење по испостављеним привременим ситуацијама, које су оверене од 
стране Надзорних органа, вршиће се по одбитку процента исплаћеног аванса, у 
законском року до * дана од дана пријема исправних ситуација на писарницу 
Наручиоца. 

Извођач је дужан да уз привремене ситуације достави Записник о 
примопредаји предметних радова и уграђене опреме и материјала, који се 
односи на део радова и опреме обухваћених привременом ситуацијом. 

Плаћање по завршетку уговорених радова, окончаном ситуацијом, вршиће се у 
законском року до * дана од дана пријема исправне окончане ситуације и 
извршене примопредаје изведених радова и уграђене опреме, које записнички 
оверава комисија за примопредају изведених радова и уграђене опреме 
уговорних страна, по одбитку процента исплаћеног аванса, уз доставу менице, 
као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.  
 

Уз окончану ситуацију Извођач је дужан да достави Записник о функционалној 
провери објекта. 

Плаћање ће се вршити у динарима. 

Порез на додату вредност обрачунаће се у складу са важећим Законским 
прописима. 

Ситуације се достављају на адресу Наручиоца: „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд,Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 10000137, за Ниш, Булевар 
Зорана Ђинђића, 46а, 18000 Ниш и морају да садрже број уговора. 
Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених 
ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога 
овлашћује Наручилац у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. 
глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 
132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног 
надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015). 
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Привремене и окончане ситуације се испостављају према количинама из 
обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране 
Извођача радова и надзорног органа, у складу са Законом о планирању и 
изградњи. 
Уговор се може испунити највише до износа новчаних средстава која се 
плански опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се 
извршити финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним 
актима Наручиоца. 
* Напомена: Наручилац ће у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015) уговором са 
изабраним понуђачем дефинисати рок плаћања (до 45 или до 60 дана) у зависности од статуса 
изабраног понуђача (субјекат јавног сектора или привредни субјекат). 

 
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
Члан 4. 

Рок за извођење предметних радова је до _______ календарских дана (макс. 
150 календарских дана) од дана увођења Извођача радова у посао, односно 
од дана прибављања Пријаве радова добијене по предметном Решењу о 
одобрењу за извођење радова. 
Рок за израду Пројекта за извођење је 21 календарски дан од дана добијања 
потребних подлога за рад од стране Наручиоца.      
   

Рок за израду Пројекта изведеног објекта је 15 календарских дана од дана 
потписивања Записника о функционалној провери објекта. 

 
Рок за извођење радова и извршење услуге мoжe сe прoдужити:  
 

 Прибављања услова и сагласности на пројекат и друге неопходне 

документације од надлежних институција – чекање од тренутка предаје 

захтева. 

 Ревизија и усвајање пројеката од стране Наручиоца.  

 Кaшњeњa Нaручиoцa у испуњeњу њeгoвих oбaвeзa, услeд настанка 

непредвиђених догађаја и oбjeктивних oкoлнoсти, 

 Због застоја у раду изазваног актом надлежног органа, за који није      

одговоран Извођач.  

 За накнадне, непредвиђене радове и вишкове радова преко 10% 

уговорене вредности, у поступку уговорања у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

 Остале објективне околности настале након закључења уговора, а које 

не зависе од воље уговорних страна и које су такве да отежавају 

испуњење обавезе једне стране, или се због њих не може остварити 

сврха закљученог уговора. 

У случају наступања наведених околности, на захтев Извођача, Наручилац ће 
издати писану сагласност за продужење рока и то за онолико дана колико су 
трајале сметње проузроковане непредвиђеним догађајима и објективним 
околностима. 
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Члан 5. 

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Објекат ТС 35/10 kV Момин Камен ће се градити на кп бр. 1410/1 и 1410/2, КО 
Дупљане, Општина Владичин Хан. 

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 6. 

Извођач радова је обавезан да предмет уговора (уговорене радове) реализује у 
складу са техничком спецификацијом, важећим техничким прописима и 
прописаним стандардима. Извођач радова гарантује за квалитет изведених 
радова.  

О пријему уговорених радова уговорне стране су дужне сачинити Записник 
којим утврђују обим и квалитет изведених радова.  

Уколико пријем предметних радова не буде успешно извршен, Извођач је у 
обавези да у најкраћем року отклони све евентуалне недостатке и примедбе 
које утврди стручни радни тим Наручиоца, а док се ти недостаци не отклоне, 
сматраће се да радови нису извршени.  

Квалитативни и квантитативни пријем Уговорне стране ће записничким путем   
извршити (Записник о примопредаји предметних радова и уграђене опреме и 
материјала, без примедби), а на основу  грађевинског дневника којег ће 
Извођач водити. 

Пре потписивања конкретног Записникa о примопредаји предметних радова и 
уграђене опреме и материјала - без примедби, уговорне стране су у обавези да 
изврше пријемно испитивање на начин описан у техничкој спецификацији 
захтева  и да о томе сачине Записник о пријемним испитивањима, а који ће 
бити саставни део конкретних Записникa о примопредаји предметних радова и 
уграђене опреме и материјала - без примедби. 

 
Техничка (пројектна) документација предаје се Наручиоцу, што ће се 
констатовати записнички. Наручилац ће прегледати достављену документацију 
и дати сагласност на исту. 

 
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 7. 

Извођач се обавезује да ће радове извести у складу са важећем Закону о 
планирању и изградњи, важећем Закону о безбедности и здрављу на раду, 
важећем Закону о заштити животне средине,  као и према подзаконским актима 
и важећим техничким прописима, нормама и стандардима који важе за ту 
област, а на основу документације наведене у члану 1. овог Уговора. 
Извођач је обавезан, да се придржава одредби уговора, као и датих упутстава, 
најава и потврда од стране: надзорног органа или овлашћеног лица Наручиоца 
или именованог координатора за безбедност и здравље на раду у фази 
извођења радова (уколико буде именован). 
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ГАРАНТНИ РОК И УСЛОВИ У ГАРАНТНОМ РОКУ 

Члан 8. 

За изведене радове и уграђену опрему гарантни рок је _____ месеца/и (мин. 36 

месеци) од потписивања Записникa о функционалној провери објекта, без 
примедби. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке 
у току трајања гарантног рока. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 

Члан 9. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла  

Извођач се обавезује да достави банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, која гласи на Наручиоца и то неопозиву, безусловну, плативу на први 
позив и без права на приговор, издату у висини од 10% од укупно уговорене 
цене без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских 
дана дужим од уговореног рока важења уговора. 
Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључивања Уговора, 
достави Наручиоцу „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Сектор комерцијалних 
послова,  банкарску гаранцију за добро извршење посла, на адресу 
Масарикова 1-3, 11000 Београд. 
Достављање банкарске гаранције за добро извршење посла представља 
одложни услов наступања правног дејства Уговора. 
Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ и у том случају ће се сматрати да није 
достављена у прописаном року. 
Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у целости у случају да Извођач не испуни било коју  уговорну обавезу 
предвиђену овим Уговором, као и у случају раскида уговора услед околности 
који су на страни Извођача. 
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, 
важност банкарске гаранције се мора продужити. 
Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). У том случају Извођач је обавезан да наручиоцу достави 
контрагаранцију домаће банке. 

 

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања  

Извођач се обавезује да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног 
плаћања, која гласи на Наручиоца и то неопозиву, безусловну, плативу на први 
позив и без права на приговор, издату у висини захтеваног аванса, са роком 
важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од уговореног рока важења 
уговора. 

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључивања Уговора, 
достави Наручиоцу „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Сектор комерцијалних 
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послова,  банкарску гаранцију за добро извршење посла, на адресу 
Масарикова 1-3, 11000 Београд. 

Достављање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања представља 
одложни услов наступања правног дејства Уговора. 

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ и у том случају ће се сматрати да није 
достављена у прописаном року. 

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за повраћај авансног 
плаћања у целости у случају да Извођач не испуни било коју  уговорну обавезу 
предвиђену овим Уговором, као и у случају раскида уговора, услед околности 
које су на страни Извођача. 

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе или друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, 
важност банкарске гаранције се мора продужити. 

Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). У том случају Извођач је обавезан да наручиоцу достави 
контрагаранцију домаће банке. 
 

Члан 10. 

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

Извођач се обавезује да као средство финансијског обезбеђења преда 
Наручиоцу: 
- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је 
неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и 
оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица, 
- менично писмо – овлашћење којим Извођач овлашћује Наручиоца да може 
наплатити меницу на износ од 5% од  укупно уговорене цене (без ПДВ-а) у року 
који је 30 дана дужи од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак 
гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења, 
- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за 
располагање новчаним средствима извођача, оверену од стране пословне 
банке која је извршила регистрацију менице, са датумом који је идентичан  
датуму на меничном овлашћењу, односно  датуму регистрације менице, 
- фоткопију ОП обрасца и 
-доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије 
(фотокопија  Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне 
банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице 
Регистра меница и овлашћења НБС)  
 
Наручилац је овлашћен да наплати у целости бланко сопствену меницу за 
отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач не испуни своје 
уговорне обавезе у погледу гарантног рока. 
Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року, 
доставља се најкасније 5 дана након потписивања Записникa о функционалној 
провери објекта, без примедби. 
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Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, 
Наручилац има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за 
добро извршење посла. 

Члан 10а. 
 

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року 

 

Извођач радова се обавезује да достави Наручиоцу најкасније 5 календарских 
дана након потписаног Записникa о функционалној провери објекта, без 
примедби банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року треба да 
буде са клаузулом „неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права 
приговора“ издата у висини од 5% од укупно уговорене вредности без 
обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим 
од истека гарантног рока. 

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном 
року мора да се продужи. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. 

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају 
спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена 
материјалног права Републике Србије.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у 
случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске 
арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду  уз 
примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике 
Србије. 

У случају да Извођач радова поднесе банкарску гаранцију стране банке, 
Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). У том случају Извођач је обавезан да наручиоцу достави 
контрагаранцију домаће банке. 

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у року из става 1. овог члана,  Наручилац има 
право да реализује поднету банкарску гаранцију за добро извршење посла.   

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у случају да Извођач радова не испуни своје 
уговорне обавезе које се односе на на начин, услове и рок извршења обавеза у 
гарантном року. 
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УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

Члан 11. 

У случају прекорачења рокова за завршетак извођења радова и израде 
пројектне документације из члана 4. Уговора, Наручилац има право да наплати 
уговорну казну  у износу од 0,5% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а) за 
сваки дан кашњења, с тим да укупна уговорна казна не може бити већа од 5% 
(пет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 
У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне 
обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре 
пријема предмета Уговора саопшти Извођачу да задржава право на уговорну 
казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити 
услед дејства више силе. 

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.   

У случају закашњења из става 1. члана, првенствено се обрачунава уговорна 
казна, док се банкарска гаранција за добро извршење посла наплаћује под 
условима из члана 9. овог Уговора. 
  
ВАЖНОСТ УГОВОРА 

Члан 12. 

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране овлашћених лица 
уговорних страна, а ступа на снагу када Извођач испуни одложни услов и 
достави у уговореном року средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла и повраћај авансног плаћања.  
Уговор се закључује на одређено време до реализације предмета уговора, а 
најкасније до 31.12.2018.године. 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 13. 

Коначна цена радова може бити већа, односно мања од укупно уговорене цене 
радова у случају вишкова односно мањкова радова у односу на уговорене 
количине, али тако да вишкови, односно мањкови радова за сваку појединачну 
позицију не прелазе 10% уговорених количина. За вишкове односно мањкове 
радова важе уговорене јединичне цене, а све у складу са Посебним узансама о 
грађењу (Службени лист СФРЈ бр.18/77). 

Члан 14. 

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац радова може да дозволи 
промену цене или других битних елемената уговора и то из објективних разлога 
као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних 
органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе, и 
околности наведене у члану 4. овог уговора. 
 
Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог уговора 
изврше у писаној форми – закључивањем анекса  уз овај Уговор. 
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ВИША СИЛА 

Члан 15. 

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које 
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних 
овим уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања 
више силе.  
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који 
нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу 
се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 
већег обима), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и 
сл. 
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 
доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 16. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог Уговора, под условом да 
друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писане опомене 
да не испуњава обавезе из овог Уговора, не поступи по примедбама из исте 
опомене. 

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, 
писаним путем обавештава другу уговорну страну да су се стекли услови за 
раскид овог Уговора, услед чега сматра овај Уговор раскинутим.  

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И НАРУЧИОЦА 

Члан 17. 

Остале обавезе Извођача су следеће: 

 да у року од 15 дана од дана закључења уговора именује лице задужено за 

реализацију обавеза из уговора и о томе писаним путем обавести 

Наручиоца 

 да именује одговорне пројектанте и одговорне извођаче радова сходно 

Закону о планирању и изградњи 

 да достави Наручиоцу динамички (оперативно-термински) план за 

реализацију уговора (израда пројектне документације, испорука опреме, 

извођење радова) у којем ће бити обухваћени сви ангажовани учесници 

(понуђач, подизвођачи или учесници из групе понуђача), и да га преда 

Наручиоцу на сагласност у року од 30 дана од дана закључења Уговора, 

 да након добијене писане сагласности Наручиоца на динамички 

(оперативно-термински) план, реализацију уговора усклади са планом, 

 да достави документацију дефинисану Прилогом о безбедности и здрављу 

на раду,  
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 да приликом обавештења Наручиоца о датуму почетка извођења радова, 

пријави Наручиоцу радно време у току дана и интервал трајања радова, као 

и да преда списак радника који ће бити ангажовани, 

 да уколико дође до измена, за наредни интервал трајања радова поступи на 

претходно описан начин, 

 да обезбеди на градилишту градилишну таблу, прикључак струје и 

коришћење воде (евентуално санитарног чвора и телефона уколико је то 

могуће), 

 да води грађевински дневник и грађевинску књигу, као и да обезбеди на 

градилишту инспекцијску књигу, 

 да пружи доказе о квалитету изведених радова и испоручене опреме и 

материјала, 

 да по завршетку радова о томе обавести Наручиоца писаним путем 

 да у случају настанка штете, исту о свом трошку санира и да након 

завршетка радова обезбеди чист и уредан простор који је користио у 

исправном стању, 

 да приликом израде техничке документације сарађује и усаглашава се са 

захтевима  овлашћених лица Наручиоца, 

-   Пројектну документацију испоручити у следећем броју примерака: 

- 4 (четири) примерка Пројекта за извођење у папирној форми 
- 4 (четири) примерка Пројекта изведеног објекта у папирној форми 
- 2 (два) примерка на ЦД-у Пројекта за извођење, Пројекта изведеног 

објекта и по потреби осталих елабората и студија (графички део у 
dwg формату, текстуални део у xls/doc формату). 

 да испуни и друге обавезе у току реализације Уговора у складу са важећом 

законском регулативом. 

Члан 18. 

Остале обавезе Наручиоца су следеће: 
- Да након закључења уговора  Извођачу достави потребне подлоге за рад 

како би Извођач могао да приступи изради техничке (пројектне) 

документације 

- да у року од 10 радних дана од дана добијања динамичког (оперативно-

термински) плана усагласи га са представницима Извођача, и достави 

Извођачу  писану сагласност на план, 

- да Решењем овласти лице за контролу извођења радова, односно 

Надзорни орган и о томе писаним путем обавести Извођача радова, 

- да најкасније 3 дана пре увођења Извођача у посао, Извођача обавести о 

томе, 

- да Извођачу обезбеди несметан рад на градилишту и да омогући 

продужен рад или рад викендом и/или нерадним данима, уколико то 

благовремено најави Извођач, 

- да координира са Извођачем у току израде пројектне документације и 

извођења радова, 
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- да по позиву Извођача и након достављене захтева за технички пријем 

изведених радова и уграђене опреме, организује и изврши технички 

пријем 

- да у случају потребе Извођачу да пуномоћје за заступање пред државним 

органима, организацијама и другим лицима за предузимање послова и 

радњи неопходних за изградњу објекта, 

- да испуни и друге обавезе у току реализације Уговора у складу са 

важећом законском регулативом 

 
 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Члан 19. 

У погледу примене мера из безбедности и здравља обавезе Извођача и 
Наручиоца су следеће: 

 Да не дозволе приступ радницима који нису пријављени Наручиоцу, 

 Да сходно члану 18. Закон о безбедности и здрављу на раду 
(Сл.гл.Р.С.бр.101/2005 и 91/2015), а по потреби изради Елаборат о уређењу 
градилишта и да га уз Пријаву почетка радова доставе надлежној инспекцији 
рада. Један примерак Елабората о уређењу градилишта, Извођач доставља на 
место извођења радова. 

 Извођач је у обавези да приликом извођења радова предузме све мере 
заштите и обезбеђења од евентуалних штета по запослене, трећа лица и 
имовину, као и да преузме одговорност за последице због необезбеђености и 
необележености простора где се изводе радови. 

 Обавеза Наручиоца је да, пре почетка извођења радова, по потреби 
обезбеди План превентивних мера и да попуни Пријаву градилишта коју ће 
доставити надлежној инспекцији рада, сходно члану 8. и 9. Уредбе о 
безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима 
(Сл.гл.Р.С.бр.14/2009 и 95/2010). 

 Обавеза Наручилац је да по потреби, сходно члану 4. Уредбе о 
безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима 
(Сл.гл.Р.С.бр.14/2009 и 95/2010), именује координаторе за безбедност и 
здравље на раду у фази пројектовања и у фази извођења радова. 

 Обавеза Наручиоца је да изврши обуку запослених код Извођача у погледу 
примене мера и интерних прописа код Наручиоца, за извођење радова на 
објектима тог типа. 

Члан 20. 

Извођач је дужан да све послове у циљу реализације овог Уговора, обавља 
поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и 
здрављу на раду у Републици Србији. Извођач је дужан да поштује и акте које 
доноси Наручилац, односно акте које уговорне стране закључе из области 
безбедности и здравља на раду. 
Извођач је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на 
раду које је неопходно спровести, полазећи од специфичности радова који су 
предмет овог Уговора, технологије рада и стеченог искуства, како би се 
заштитили запослени код Извођача, трећа лица и имовина. 
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У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана 
Наручилац може раскинути овај Уговор. 
 

Члан 21. 

Права и обавезе уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду 
дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни 
део овог Уговора. 
 

Члан 22. 

Извођач је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на 
раду, префесионалних обољења и обољења у вези са радом. 
 

Члан 23. 

Извођач је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету 
која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља 
на раду од стране Извођача, односно његових запослених, као и других лица 
које је ангажовао, ради обављања послова који су предмет овог Уговора. 
Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална 
штета настала услед смрти или повреде код Наручиоца, штета настала на 
имовини Наручиоца, као и сви други трошкови и накнаде које је имао 
Наручилац ради отклањања последица настале штете. 
Извођач је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности 
за штете причињене трећим лицима. 
 

Члан 24. 

Извођач је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту 
уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средстава за 
рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да 
спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док 
се не отклоне његове примедбе у вези са повредом мера за безбедност и 
здравље на раду. 
Извођач нема право на надокнаду трошкова насталих због оправданог 
обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може 
продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од 
стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Наручиоца за 
спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана 
настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, о насталој промени писано обавести Наручиоца и да је 
документује на прописан начин. 
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим 
променама које могу утицати на реализацију овог Уговора. 
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Члан 26. 

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код 
Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног 
следбеника. 
Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Наручилац може да 
дозволи, а Извођач је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због 
статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени. 
 

Члан 27. 

Извођач је обавезан да чува поверљивост свих података и информација 
садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и 
обавештењима и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог 
Уговора.  
Информације, подаци и документација које је Наручилац доставио Извођачу у 
извршавању предмета овог Уговора, Извођач не може стављати на 
располагање трећим лицима без претходне писане сагласности Наручиоца.  
 

Члан 28. 

У случају неоснованог одустанка или неиспуњења Уговора од стране једне 
уговорне стране, друга уговорна страна има право на раскид Уговора и накнаду 
штете.  

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће настојати да реше на 
споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се  надлежност суда у 
Београду. 
 

Члан 29. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка 
припадају свакој од уговорних страна.     
 
 
                                                                                           
         ЗА ИЗВОЂАЧА                                                           ЗА НАРУЧИОЦА 
                                                                                                   ДИРЕКТОР                                                                                          
_______________________                                          _______________________ 

                                                                                  в.д директора Бојан Атлагић,  

                                                                                           мастер економиста 

Напомена: Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он 
представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме 
буде додељен Уговор о јавној набавци.  
Напомена: У зависности од изабраног понуђача у предметној јавној набавци и 
достављеног средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у 
гарантном року, наручилац задржава право да прилагоди Уговор о извођењу радова, 
односно чл. 10/10а.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Прилог о безбедности и здрављу на раду 

1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ул. 
Масарикова бр.1-3, Београд, матични број 07005466, ПИБ 100001378, кога 
заступа в.д. директора Бојан Атлагић, мастер економиста (у даљем тексту: 
Наручилац) 

 и 

2.________________________ из _______________, Ул.___________________ 
бр.__, Матични број__________________, ПИБ__________________, Текући 
рачун_______________________, Банка_____________, кога заступа ________, 

__________________(у даљем тексту: Извођач радова) 

док су чланови групе/подизвођачи: 

_______________________ из _________________, Ул. ____________________ 
бр.__, Матични број ____________________, ПИБ __________________, Текући 
рачун ______________________ Банка____________________ кога заступа 
_______________________ 

_______________________ из _________________, Ул. ____________________ 
бр.__, Матични број ____________________, ПИБ __________________, Текући 
рачун ______________________ Банка____________________ кога заступа 
_______________________. 

 

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране) 

 

Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени 
реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и 
других лица који учествују у реализацији Уговора , као и свих других лица на 
чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора, а у 
свему у складу са релевантним прописима Републике Србије. 

Наручилац посебно истиче и указује: 

1. Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење 
безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која 
учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у 
радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и 
професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и 
здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који 
регулишу ову материју. 

2. Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом пружања 
услуга/извођења радова које су предмет  овог Уговора, доследно 
придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и 
унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других 
лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се 
затекну у радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и 
професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и 
здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, 
која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на 
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најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или 
професионалних болести. 

3. Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става. 

 

Предмет 

Тачка 1. 
Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза 
Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује 
приликом извођења радова које су предмет Уговора, а у вези безбедности и 
здравља на раду (у даљем тексту:БЗР) 
 

Тачка 2. 
Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да 
у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора,у току трајања 
истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у 
свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим 
важећим прописима у Републици Србији из области БЗР И интерним актима 
Наручиоца.  
 

Тачка 3. 
Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су 
спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни 
процес, радна околина , средства за рад и средства и опрема за личну заштиту 
на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и 
здравње запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који 
су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају. 
 

Тачка 4. 
Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује 
приликом извођења радова које су предмет Уговора  о обавезама из овог 
Прилога. 
 

Тачка 5. 
Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да 
се у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања 
истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају 
свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР 
које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих 
правила: 

1. забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР; 
2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за 

личну заштиту на раду; 
3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и 

дозвола за рад увек морају да буду испоштоване, 
4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида 

увек морају да буду испоштоване; 
5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у 

просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других 
психоактивних супстанци; 
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6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и 
неовлашћено фотографисање; 

7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у 
саобраћају. 

 
Тачка 6. 

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих 
запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су 
предмет Уговора  . 
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву 
одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању 
повреда на раду, односно оштећења средстава за рад. 
 

Тачка 7. 
Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну 
снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и 
завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у 
Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и 
опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет 
Уговора, а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно 
интерним документима Наручиоца. 
 

Тачка 8. 
Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и 
испитивања, односно стручне налазе, извештаје и дозволе за средства за рад 
која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Уговора, у складу 
са законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и 
важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима 
Наручиоца. 
Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе 
и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и 
испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено. 
 

Тачка 9. 
Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка 
радова достави: 
 

1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се 
видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога, 

2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и 
3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду 

Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да 
достави доказе о: 

1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, 
2. извршеним лекарским прегледима запослених, 
3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и 
4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду. 

Тачка 10. 
Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за 
безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет Уговора . 
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Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране 
Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за 
безбедан и здрав рад. 
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и 
здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења 
Уговора, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне 
уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну 
инспекцијску службу. 
Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове 
тачке. 
 

Тачка 11. 
Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора   деле 
радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље 
запослених. 
Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир 
природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом 
мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља 
запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или 
представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање. 
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим 
споразумом. 
Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује 
се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује 
безбедност и здравље свих запослених. 
 

Тачка 12. 
Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим 
догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који су 
предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима. 
Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на 
раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом 
извођења радова који су предмет Уговора   и то у року од 24 часа од 
сачињавања Извештаја о повреди на раду. 
 

Тачка 13. 
Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по три 
примерка задржавају Наручилац и Извођач радова. 
 

                 За Наручиоца,                                                        За Извођача, 

             Д И Р Е К Т О Р,                                                    Д И Р Е К Т О Р,   

 

    ___________________________                                     __________________________ 


