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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 покретању поступка јавне набавке број 12.01.-
559740/2-16 oд 30.12.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 
12.01. - 559740/3-16 /3-16 oд 30.12.2016, припремљена је: 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку радова 

 
ТС 110/10 kV „ Ратко Павловић“ – Пројектовање, набавка опреме са услугом монтаже 

и грађевински радови – Изградња ТС 110/10 kV „ Ниш 6“ – „ Ратко Павловић“  
 
 

у отвореном поступку  
ЈН 158-16 

 
 

Садржај конкурсне документације: 

            Страна 
1. Општи подаци о јавној набавци 3 
2. Подаци о предмету набавке 3 
3. Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, 

количина и опис радова...) 
4 

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

13 

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду 21 
6. Обрасци 36 
   
   

 
 

Укупан број страна: 269 
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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, за потребе 
наручиоца Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 
Масарикова 1-3, 11000 Београд.  
 
 
Назив и адреса наручиоца 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд 
Тело за централизоване јавне набавке 

Одељење за набавке Ниш 
Булевар др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш 

Интернет страница наручиоца www.epsdistribucija.rs 
 
Врста поступка  

Отворени поступак 

 
Предмет јавне набавке 

ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ – Пројектовање, набавка 
опреме са услугом монтаже и грађевински радови – 
Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – „Ратко Павловић“ 

 
 
Циљ поступка 

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. 

Kонтакт Марија Петровић, дипл.правник 
email: marija.petrovic@jugoistok.rs 
 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке 
Опис предмета јавне набавке радова:  ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ – Пројектовање, 
набавка опреме са услугом монтаже и грађевински радови – Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 
6“ – „Ратко Павловић“ 
Назив из општег речника набавке: Услуге техничког пројектовања; Трансформаторске 
подстанице; Грађевински радови; Електромонтажни радови  
Ознака из општег речника набавке: 71320000; 45232221; 45000000; 45311200 
 
Планирани обим радова подразумева: израду инвестиционо – техничке документације, 
извођење грађевинских радова, испоруку опреме и електромонтажне радове на изградњи 
ТС 110/10 kV Ниш 6 – Ратко Павловић.  
 
Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији и Предмеру 
и предрачуну-Образац структуре цене (поглавље 3. и образац 2 Конкурсне документације) 
као и у прилозима који ће бити саставни део конкурсне. 
 
2.2 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова/техничка 
документација, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, место и 
рок извођења радова, евентуалне додатне услуге и сл.)  
 
3.1.  Предмет јавне набавке је набавка радова: ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ – 
Пројектовање, набавка опреме са услугом монтаже и грађевински радови – Изградња ТС 
110/10 kV „Ниш 6“ – „Ратко Павловић“ 
 
3.2.  Техничке карактеристике и опис: 

Техничке карактеристике, опис предметних радова и опреме која се уграђује и потребне 
количине су дати и у Предмеру и прерачуну радова и опреме.  
 
Објекат је енергетског типа, без сталне људске посаде, даљински управљан, са 
периодичним обиласком од стране стручне екипе и биће лоциран на на кп.бр. 151 и 152/9, 
КО Ниш – Ћеле Кула.  Објекат ће бити изграђен са техничком етажом и у коме ће бити 
смештено ново постројење 110 kV, док ће ново постројење 10 kV бити унутар тренутно 
активне командно - погонске зграде постојеће ТС 35/10 kV. 
 
Карактеристике постројењa: 

• НОВОПРОЈЕКТОВАНО ПОСТРОЈЕЊE 110 kV 
Тип постројења: Постројење 110 kV је SF6 гасом 

изоловано постројење за унутрашњу 
монтажу са два система сабирница у 
затвореном простору. 

Систем сабирница: Два система главних сабирница 
Начин уземљења: Директно уземљена  
Број трафо поља:  Два 
Број кабловских поља: Три (2 × правац ТС „Ниш 2“ и 1 × 

резервни правац) 
Мерно поље : Једно  
Спојно поље: Једно 
Укупан број поља: седам 
Прикључење: Кабловско, односно кроз проводне 

изолаторе 
 

• НОВОПРОЈЕКТОВАНО ПОСТРОЈЕЊE 10 kV 
Тип постројења: Унутрашње, металом оклопљено, 

преграђено, ваздухом  изоловано. Два 
низа 10 kV ћелија ( са додатком спојног 
поља за подужно спајање два низа 
ћелија са једним системом главних 
сабирница ) 

Систем сабирница: Једноструки систем главних сабирница 
са 4 сегмента 

Начин уземљења: Неутрална тачка уземљена преко 
нискоомске импедансе 

Број трафо ћелија:  4 (2 за трансформаторе 110/10 kV и 2 за 
трансформаторе 35/10 kV )  
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Број изводних ћелија: 26 
Број спојних ћелија: 4 (2 спојне + 2 додатка спојне ) 
Број мерних ћелија : 
 
Број ћелија КТ : 
Број ћелија за додатак 
спојног поља за подужно 
спајање два низа ћелија:  
 

2 (уз коришћење посебних растављача 
за HМТ у свакој од мерних ћелија 
понаособ) 
2  
 
 
2 
 

Укупан број ћелија: 40 
Тип ћелије: Слободностојећа 
Расплет водова:  Кабловски 
Прикључење ЕТ на 10 
kV 

Кабловски, више једножилних каблова 
по фази. 
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Ситуациони план  
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Диспозиција ТС – Постојеће стање 
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Диспозиција ТС – Новопројектовано стање 
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Једнополна шема 110 kV: 

 



ЈП "Електропривреда Србије" Београд Конкурсна документација 
  Јавна набавка бр. 158-16 

Страна 10 од 269 
 

Једнополна шема 10 kV: 
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3.3. Рок за извођења радова: 

Максимално до 24 месеца од дана увођења Извођача у посао од стране Наручиоца. 

3.4. Гарантни рок 

Гарантни рок за изведене радове не сме бити краћи од 60 месеци од потписивања 
Записника о функционалној провери објекта односно пријему изведених радова и 
уграђене опреме и материјала, без примедби. Извођач радова је дужан да о свом 
трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. 
Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему: минимум 24 месеца од потписивања 
Записника о функционалној провери објекта односно пријему изведених радова и 
уграђене опреме и материјала, без примедби. Извођач радова је дужан да о свом 
трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. 

3.5. Место извођења радова: 

Трансформаторска станица ТС 110/10 kV „ Ниш 6“ – „ Ратко Павловић“ се гради на кп 
бр. 151и 152/9 КО Ниш-Ћеле Кула. 

3.6.Пријемно испитивање опреме 

Пре испоруке и уградње 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. 

Након поново извршеног пријемног испитивања у делу који у претходном испитивању 
није задовољио сачиниће се и обострано потписати Записник о успешно обављеном 
пријемном испитивању. 

3.7.  Функционална провера објекта 

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 Предмеру и прерачуну 
(Обрасцу структуре цене), успешно завршеног испитивања пред пуштање у рад, 
достављених корисничких упутстава, Извођач ће писаним путем упутити Наручиоцу 
захтев за функционалну проверу објекта односно пријем изведених радова и уграђене 
опреме и материјала уз потписану и оверену Изјаву о завршетку извођења радова. 
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У име и за рачун Наручиоца комисија коју одреди Наручилац уз присуство 
представника Извођача, ће извршити функционалну проверу објекта односно пријем 
изведених радова 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 
односно пријем изведених радова и уграђене опреме и материјала ће бити поновљен 
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. 
 
3.8. Обилазак места извођења радова 
Наручилац ће пре истека рока за подношење понуда, односно дана 14.07.2017. год. у 
10:00 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 индивидуални 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: 
nenad.obradovic@epsdistribucija.rs  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. 9). 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. 

          Датум           Понуђач 
 

________________           М.П.                    ______________________ 
           (потпис овлашћеног лица) 
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4     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Ред. 
бр. 

4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

1. 

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар; 
 
Доказ:  
- за правно лице: Извод из регистра Агенције 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 учесника из групе 

� 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 
обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-
pravna-lica.html  
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, 
кривично дело преваре. 
 
 Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата 
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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 учесника из групе 

� У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
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. 

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 и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и 
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према 
месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према 
пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода  
Напомена:  

� Уколико локална (општиснка) пореска управа 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 пореске управе   
приложи и потврде осталих локланих 
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 
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доставити за сваког учесника из групе 

� У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума 
отварања понуда. 

4.  

 
Услов: Да је понуђач при састављању понуде 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. ЗЈН 
(Образац бр.5) 
Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача 
Изјава мора бити  потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.   

5.  

Услов: 
1. Да Понуђач има Решење или лиценцу МУП-а Репубике Србије за 
израду главног пројекта заштите од пожара и за посебне системе и 
мере заштите од пожара, које обухвата следеће категорије (Обавезни 
услови везано за члан 75. став 1. под тачком 5. ЗЈН): 
    А. Израда главног пројекта заштите од пожара, 
    Б.1 Израда пројеката стабилних система за гашење пожара и 

извођење ових система, 
    Б.2 Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и 

извођење ових система  
2. Лиценца «за предузеће/велика лиценца» И062Е1  
 
Докази: 
1. Фотокопија Решења или Лиценце МУП-а Републике Србије 
Потребно је да услов испуни понуђач који ће обављати послове 
противпожарне заштите. 
2. Фотокопија Решења о испуњености услова за добијање лиценце за 
грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје Министарство 
надлежно за послове грађевинарства или надлежан орган аутономне 
покрајине. 
 

 
4.2  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 76. ЗЈН 

6. 

Финансијски капацитет 
 
1. У претходнe три обрачунске године (2014-2016.) остварио укупан 
пословни приход, у вредности од најмање 640.000.000,00 динара; 
2. Био ликвидан (није био у блокади) у последњих 6 (шест ) месеци пре 
објављивања позива на Порталу јавних набавки (рачунајући од дана 
објаве позива на Порталу јавних набавки) 



ЈП "Електропривреда Србије" Београд Конкурсна документација 
  Јавна набавка бр. 158-16 

Страна 16 од 269 
 

3. Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, 
односно претходни стечајни поступак 
 
Докази:  
1. Извештај  о бонитету (образац БОН-ЈН) издат од стране надлежног 
органа (АПР-а). Уколико бонитет не садржи податке за 2016. годину, 
Понуђач је у обавези да достави Биланс успеха за 2016. годину.  
2.  Потврда о ликвидности издата од стране Народне банке Србије. 
3. Потврда издата од стране АПР-а да над Понуђачем није покренут 
поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни 
поступак. 
 

 
 
 
 
 
 

7.  
 
 
 

Пословни капацитет  
1.Довољним пословним капацитетом сматра се да је понуђач пружио 
услугу пројектовања, израде техничке документације која је испоручена 
и прихваћена за потребе изградње и извођења радова на 
изгрaдњи/реконструкцији трафостанице 110 kV или вишег напонског 
нивоа, у укупном износу не мањем од 40.000.000,00 динара у 
претходне четири године (2013,2014., 2015. и 2016. год.) 
 
2. понуђач мора бити ауторизован од стране произвођача за понуђена 
добра која су предмет набавке, а која су специфицирана конкурсном 
документацијом 
 
3. понуђач мора поседовати минимум: 
 

• 1 референцу да је у периоду од последње 4 године (2013-2016. 
год.) испоручио и уградио опрему за ТС у GIS технологији за 
напонски ниво 110 kV или више 
• 1 референцу да је у периоду од последње 4 године (2013-2016. 
год.)  испоручио и уградио најмање 1 РП 10 kV (сличног типа као у 
понуди) 
• 1 референцу да је у периоду од последње 4 године (2013-2016. 
год.) извео грађевинске радове на изградњи или реконструкцији 
објеката ТС напонског нивоа 110kV или више. 

 
4. Да има сертификован систем управљања квалитетом и то: 
 
- Систем менаџмента квалитетом – ISO 9001 
- Систем менаџмента заштите животне средине - ISO 14001 
- Систем менаџмента заштите и безбедности на раду – OHSAS 18001 
- Систем менаџмента безбедности информација – ISO 27001 
- Систем за менаџмент енергијом - ISO 50001 
 
5. Понуђач мора да поседује лиценцу ИО62Е1 - лиценца за грађење 
објеката ЕЕ инсталација ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА ЗА ТС напона 
110 и више kV 
 
6. Понуђач располаже важећом дозволом (односно лиценца П062Е1) 
надлежног органа за израду техничке документације, за трафостанице 
напона 110 и више kV. 
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Докази: 
1.ауторизација оверена и потписана од стране правног лица основаног 
од стране произвођача у РС за испоруку и уградњу енергетске опреме 
која мора садржати назив Наручиоца и број јавне набавке. Уколико 
произвођач нема основано правно лице у РС, исту може да овери и 
потпише произвођач опреме. Ауторизацију је потребно доставити за 
следећу опрему: 
- 110kV расклопно постројење, 
- 10kV расклопно постројење,  
- уређаје за релејну заштиту и управљање  
 
2. потврде Наручиоца (крајњег корисника) о референцама и референтне 
листе (Обрасци 10,10а,11 и 11а), копије уговора и окончаних ситуација 
(рачуна) 
 
3.копије важећих сертификата 
 
4. Лиценца П062Е1 за пројектовање енергетског дела 110 kV, у складу 
са Законом о планирању и изградњи – Фотокопија решења о 
испуњености услова за добијање лиценце за израду техничке 
документације за које грађевинску дозволу издаје Министарство 
надлежно за послове грађевинарства или надлежан орган аутономне 
покрајине.  
(Понуђач или члан групе понуђача који израђује техничку документацију 
електотехничких пројеката енергетског дела трафостанице 110/10 kV,  мора да 
поседује тражену лиценцу) 
 

8. 

Технички капацитет 
Довољним техничким капацитетом да у моменту подношења понуде  
поседује, као власник, корисник или закупац минимум следећу 
механизацију и опрему: 
1. Торањска дизалица – кран......................................................... 2 ком  
 
2. Теретно возило са хидрауличном дизалицом момента 
носивости преко 15 t/m ................................................................... 1 ком 
 
3. Теретно возило бруто носивости преко 3,5 t............................. 1 ком 
 
4. Комбиновано возило за превоз радника и терета..................... 3 ком 
 
5. Фасадна скела .........................................................................4.000 m2 

 

Доказ:  
 
• за возила: очитане саобраћајне дозволе важећe 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),  
 
• за осталу опрему: листу основних средстава на дан 31.12.2016. године, 
или други доказ о власништву/државини (пописна листа из 2016. год., 
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рачун о куповини, уговор о закупу/лизингу, картица основних средстава) 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кадровски капацитет 
 
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: 

- 1 (једног) дипломираног инжењера eлeктрoтeхникe, са лиценцом 
бр. 350 (Oдгoвoрни пројектант eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja 
ниског и срeдњeг нaпoнa - рaзвoднa пoстрojeњa и прeнoс 
eлeктричнe eнeргиje); 

- 1 (једног) дипломираног инжењера eлeктрoтeхникe, са лиценцом 
бр. 450 (Одговорни извођач радова електроенергетских 
инсталација ниског и средњег напона); 

- 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике, са лиценцом 
бр. 351 (Oдгoвoрни прojeктaнт eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja 
висoкoг и срeдњeг нaпoнa - рaзвoднa пoстрojeњa и прeнoс 
eлeктричнe eнeргиje); 

- 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике, са лиценцом 
бр. 451 (Одговорни извођач радова електроенергетских 
инсталација високог и средњег напона - разводна постројења и 
пренос електричне енергије); 

- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера, са лиценцом бр. 
310 (Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 
високоградње, нискоградње и хидроградње) или 311 (Одговорни 
пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње); 

- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера, са лиценцом бр. 
410 (Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, 
нискоградње и хидроградње) или 411 (Одговорни извођач радова 
грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на 
објектима високоградње); 

- 1 (једног) дипломираног инжењера машинства, са лиценцом бр. 
330 (Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике); 

- 1 (једног) дипломираног инжењера машинства, са лиценцом бр. 
430 (Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике); 

- 1 (једног) дипломираног инжењера машинства, са лиценцом бр. 
334 (Одговорни пројектант транспортних средстава, складишта и 
машинских конструкција и технологија); 

- 1 (једног) дипломираног инжењера машинства, са лиценцом бр. 
434 (Oдгoвoрни извoђaч рaдoвa трaнспoртних срeдстaвa, 
склaдиштa и мaшинских кoнструкциja и тeхнoлoгиja); 

- 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом за израду главног 
пројекта заштите од пожара бр 152 издате од стране 
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Министарства унутрашњих послова 
- 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом за пројектовање 

и извођење посебних система и мера заштите од пожара бр. 152 
издате од стране Министарства унутрашњих послова 

- Лице одговорно за безбедности и здравље на раду,  

-   Најмање 20 (двадесет) запослених у радном односу на неодређено       
или одређено време или на други начин ангажованих радника 
електромонтера и/или електроинсталатера (КВ, ВКВ, ССС, ВШС, 
ВСС) и то од којих су: 
• мин. 6 са уверењем са рад на висини и 
• мин. 10 су обучени за рад у близини напона. 

 
Као доказ да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
дужан је да уз понуду достави: 
-              Фотокопије oбразаца - Потврда о поднетој пријави - одјави  
осигурања - (Образац М3А или МА), оверене печатом Фонда ПИО, за 
запослене на неодређено или одређено време и 
-              Уговорe о радном ангажовању за радно ангажоване (нпр: 
Уговор о обављању привремених и повремених послова) и 
-              Фотокопије важећих лиценци, за оне запослене или радно 
ангажоване који се захтевају са лиценцом. 
-              Фотокопија лиценце за послове заштите од пожара бр. 152 
издате од стране Министарства унутрашњих послова. 
-              Фотокопије потребних личних лиценци лица потписане и 
оверене личним печатом лиценце, која су именована од стране 
Понуђача. 
-              Фотокопију потврде о измиривању обавеза плаћања чланарине 
издате од Инжењерске коморе за текућу годину 
-              Фотокопије лекарских уверења о способности за рад на 

висини; 
-              Фотокопије уверења о оспособљености за рад под напоном и у 

близини напона; 
 
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)“ 
 
- *Напомена: Уколико се из М образаца, за лица ангажована по 

другом основу, који није радни однос, не може утврити радно 
време, потребно је доставити и копије уговора о ангажовању 

Напомена: Понуда понуђача који не докаже да испуњава захтеване обавезне и 
додатне услове, биће одбијена као неприхватљива. 
1. Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН 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. 
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2. 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 ЗЈН 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 на свом меморандуму (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. ЗЈН 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.aпр.гоv.рс   
2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) ЗЈН 

-регистар понуђача: www.apr.gov.rs 
3. 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,  
4. 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. 
5. 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. 
6. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 
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 
7. 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. 
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5  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 5.1.   Језик на којем понуда мора бити састављена 

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду 
састављену на српском језику. 
Дозвољено је да каталошка документација буде на енглеском језику. Наручилац може 
да захтева да  делови понуде који су достављени на енглеском језику буду преведени 
на српски језик у складу са чланом 18. став 3. ЗЈН. 

 5.2. Припремање и подношење понуде  

Понуда се саставља тако што Понуђач попуњава, потписује и печатом оверава обрасце 
из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који 
представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину понуде 
потписује и печатом оверава овлашћени заступник Понуђача. 

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 изврши на свакој 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. 

Обрасци који су саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља 
неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл.). Понуда се 
подноси у затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да 
ли је затворена, као и када је предата. 
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. ЗЈН.  

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. 

НАПОМЕНА*: У додатном делу образца бр. 2 - Предмер и предрачун радова и 
опреме, на захтеваним местима у табелама у оквиру прилога А2.1 и А3.1 понуђач 
је у обавези да унесе комплетну ознаку типа и назив произвођача понуђеног 
уређаја, односно понуђеног постројења. 

 5.3. Обавезна садржина понуде  

Обавезну садржину понуде чине следећи документи и обрасци које понуђач доставља 
попуњене, потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом: 
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1.  Образац бр.1. – Понуда,  
2. Образац бр.2. – Предмер и предрачун радова и опреме-Образац структуре цене, 
3. Образац бр.3. – Модел уговора  
4. Образац бр. 3А – Прилог о безбедности и здрављу на раду 
5. Образац бр.4 – Изјава о независној понуди, 
6. Образац бр.5 – Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о јавним 

набавкама, 
7. Образац бр.6. – Кадровски капацитет 
8. Образац бр. 7. – Технички капацитет 
9. Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средство финансијског обезбеђења 

за отклањање недостатака у гарантном року, 
10. Образац бр.9. – Потврда обиласка локације  
11. Образац бр.10. – Референтна листе  
12. Образац бр. 11. – Потврда Наручиоца/Наручиоца о изведеним радовима 
13. Образац бр. 10а – Референтна листа 
14. Образац бр. 11а - Потврда Наручиоца о извршеним услугама 
15. Образац бр. 12. – Изјаве о ауторизацији 
16. Банкарска гаранција као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
17. Изјава о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску гаранцију за 

повраћај аванса (уколико се захтева авансно плаћање) у складу са тачком 5.9.1 
18. Изјава о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у складу са тачком 5.9.1 
19. Техничка спецификација (потписана и оверена од стране понуђача) 
20. Докази којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 75. и 76. ЗЈН, у складу са упутством како се доказује испуњеност тих услова  
из  поглавља 4. Конкурсне документације 

21. Једнополну шему која доказује да понуђена опрема задовољава техничке 
карактеристике тражене конкурсном документацијом.  

22. Диспозиције постројења 110 и 10 kV и остале опреме која је тражена, са 
димензијама и назначеним смештајем комплетне опреме која је предмет ове јавне 
набавке, којима се графички доказује да опрема може да се смести у просторије 
чије су димензије и геометрија дате у овој конкурсној документацији.  

23. Архитектуру система за надзор и управљање. Она  треба  да обезбеди поуздан рад 
мреже по протоколу IEC 61850, што је неоходан услов када се она користи и за 
заштитне функције. Архитектуру предвидети уз услов редудантности n-1. Kвар 
једног свича или једног оптичког кабла не сме угрозити функционисање система 
заштите и управљања.  

24. Закључци извештаја о типском испитивању:  
-по стандарду SRPS EN 62271-203 за понуђено РП 110 kV, по стандарду SRPS EN 
62271-200 за ћелије РП 10 kV, све добијене од акредитоване  лабораторије, а по 
списку обавезних типских испитивања наведених стандарда.  

 -уређаја за заштиту и управљање по протоколу IEC 61850  
 -активне опреме за даљинско управљање по протоколу IEC 61850. 
 22.Каталоге за понуђену опрему, односно за тачан тип опреме који је наведен у  

табелама гарантованих техничких података за: ВН разводно постројење 110 kV, СН 
разводно постројење 10 kV и заштитну и управљачку опрему, на српском/енглеском 
језику. 

Уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН, као саставни 
део понуде доставља Изјаву о трошковима припреме понуде (Образац 13). 
Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде 
буду сложени према наведеном редоследу.  
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Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из 
позива за достављање понуда и конкурсне документације, као и понуде за које се у 
поступку стручне оцене понуда утврди да садрже неистините податке. 

5.4. Начин подношења понуде 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда, у супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија). 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

5.5. Измене, допуне и опозив понуде  

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији. 
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на полеђини коверте или 
на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца: ЈП 
„ Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване јавне набавке, 
Одељење за набавке Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића, 46а, 18000 Ниш, са 
назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова: „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ –     
Пројектовање, набавка опреме са услугом монтаже и грађевински радови – Изградња 
ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – Ратко Павловић, ЈН бр. 158-16 НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова: „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ –     
Пројектовање, набавка опреме са услугом монтаже и грађевински радови – Изградња 
ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – Ратко Павловић, ЈН бр. 158-16 НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова: „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ –     
Пројектовање, набавка опреме са услугом монтаже и грађевински радови – Изградња 
ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – Ратко Павловић, ЈН бр. 158-16 НЕ ОТВАРАТИ” или 
  
5.6. 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. 

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. 
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Обавеза Понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних  
услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и става 2. истог члана, ЗЈН  односно услова 
наведених у тачкама 1, 2, 3 и 4, из  дела 4.1 ове конкурсне документације.  

Извођач радова 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. 

Извођач радова 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 извођачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори 
уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (извођач у 
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача. 

5.7. Подношење заједничке понуде 

Понуду може поднети група понуђача, с тим да сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), и 4) ЗЈН, односно услова наведених у 
тачкама 1,2,3 и 4, тачке 4.1 конкурсне документације, док  додатне услове из тачке 4.2 
конкурсне документације испуњавају заједно кумулативно.  
Услов из члана 75. став 1. тачка 5.ЗЈН обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,а који садржи: 
- податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем и  
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 
5.8 Објашњења у вези обавезних елемената понуде од којих зависи 

прихватљивост понуде 
5.8.1 Понуђена цена  
Цена у понуди се исказује у динарима.  
Цене у понуди се исказују  без ПДВ-а, па се приликом оцењивања понуде узима у обзир 
цена без ПДВ-а. 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. 

Укупно уговорена цена укључује све зависне трошкове: ангажовања опреме и 
механизације, трошкове транспорта, царине уколико су опрема и материјал из увоза, 
трошкове шпедиције, комплетно осигурање до места испоруке и приликом испоруке, 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 је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 

    5.8.2. Рок и место извођење радова 
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Рок и место за извођење радова наведено је у техничкој спецификацији и моделу 
уговора. 
 
5.8.3. Начин плаћања: 

Плаћање уговорене цене извршиће се на текући рачун Извођача на следећи начин: 

- до 30% аванса од уговорене цене за извођење радова (Образац 1, Табела 3, тачка 
2, без цене за израду техничке документације – Израда техничке документације, 
Предмер и предрачун), након обостраног потписивања Уговора, достављања банкарске 
гаранције за повраћај авансног плаћања и банкарске гаранције за добро извршење 
посла, у року од 10 дана од дана пријема предрачуна  

- до 98% од укупно уговорене цене за извођење предметних радова, сукцесивно по 
утврђеним степенима готовости изведених радова, у законском року до 45 дана од дана 
пријема исправног рачуна/ привремених ситуација уз сразмерно правдање аванса и уз 
услов да није истекао период важности банкарских гаранција за повраћај аванса и за 
добро извршење посла 

Извођач може да фактурише до 98% од укупно уговорене цене за извођење предметних 
радова, након испуњених свих Уговорних обавеза до функционалне провере објекта и 
предате Изјаве о завршетку извођења радова. 
- преосталих 2% од укупно уговорене цене за извођење предметних радова у 
законском року до 45 дана од дана пријема ситуације за утврђених 100% степена 
готовости изведених радова, уз доставу Записника о функционалној провери објекта , 
без примедби, уз сразмерно правдање аванса и уз услов да није истекла важност 
средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за повраћај аванса. 
Уговор се може испунити највише до износа новчаних средстава која се плански 
опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима  ће се извршавати 
финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима Наручиоца. 
Коначна цена изведених радова утврдиће се кроз окончану ситуацију након завршетка 
радова на изградњи предметне трафостанице, а на основу потписане и оверене 
грађевинске књиге/грађевинског дневника, уз услов да је успешно обављена 
функционална провера објекта изведених радова и уграђене опреме и материјала. 
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. 
 
Ситуације морају бити оверене  од стране стручног надзорног органа. 
Извођач је у обавези да сву пропратну документацију, по завршетку свих радова, 
извршеној функционалној провери објекта и изради окончане ситуације, достави 
надзорном органу 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). 
 

5.8.4. Корекција цене 

Након закључења уговора, наручилац може дозволити промену уговорене цене 
изражене у динарима само из објективних разлога. Објективан разлог због којег се може 
дозволити промена цене је промена средњег курса динара у односу на EUR-о (према 
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подацима Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс динара на 
дан истека рока важења понуде. 

Корекција цене ће се применити само када промена курса буде већа од ± 3% и вршиће 
се искључиво на основу писаног захтева понуђача, односно писаног захтева наручиоца. 

У случају примене корекције цене понуђач ће издати рачун на основу јединичних цена, 
а износ корекције цене ће исказати као корекцију рачуна у виду књижног 
задужења/одобрења. 

5.8.5. Гарантни рок 

Минимални рокови и услови у гарантном року за изведене радове и уграђени материјал 
и опрему наведени су у техничкој спецификацији, обрасцу понуде и моделу уговора. 

5.8.6.  Рок важења понуде (опција понуде) 

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда. 

5.9. Средства финансијског обезбеђења 

Понуђач  је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења: 

5.9.1 Као саставни део  понуде понуђач доставља: 

5.9.1.1 Банкарску гаранцију за  озбиљност понуде  
 

Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави оригинал банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5% укупне вредности понуде, без ПДВ-а. 

 
Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на 
приговор) и наплатива на први писани позив, са роком важења најмање 120 дана од 
дана отварања понуда. Наручилац има право да  наплати  гаранцију за озбиљност 
понуде у случају да:  

-понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 
своју понуду или 

-понуђач коме је додељен Уговор благовремено не потпише или одбије да 
потпише исти или  

-у случају да понуђач не достави захтевано средство финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла и за повраћај авансног плаћања у случају да аванс 
буде уговорен. 

У случају спора по овој гаранцији када је пословно седиште банке гаранта у Републици 
Србији утврђује се надлежност суда у Београду. 
 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) и у том 
случају, понуђач је обавезан да достави контрагаранцију домаће банке.  
Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по 
закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија.  
Банкарска гаранција ће бити враћена Понуђачу са којим је закључен уговор у року од 
осам дана од дана предаје Наручиоцу средстава финансијског обезбеђења која су 
захтевана закљученим уговором. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и 
гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Тело за централизоване 
јавне набавке, Улица царице Милице бр. 2 Београд. 
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5.9.1.2 Изјаву (писмо) о намерама банке:  
- Изјава о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску гаранцију за 
повраћај аванса (уколико се захтева авансно плаћање) 
- Изјава о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску гаранцију за 
добро извршење посла  
 

Садржај Изјаве о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску гаранцију за 
повраћај аванса : 

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 је обавезујућег карактера и мора да садржи: 
- датум издавања 
- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и 
корисника банкарске гаранције:  „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-
3, 11000 Београд  
 
- текст изјаве којим банка потврђује да ће на захтев клијента (понуђача) издати 
неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за повраћај 
аванса без права приговора на захтевани износ аванса (до 30% од уговорене цене 
за извођење предметних радова, Образац 1, Табела 3, тачка 2,  без цене за 
израду техничке документације – Израда техничке документације, Предмер и 
предрачун) за ЈН ТС 110/10 kV „ Ратко Павловић“ – Пројектовање, набавка 
опреме са услугом монтаже и грађевински радови – Изградња ТС 110/10 kV 
„ Ниш 6“ – „ Ратко Павловић“ “, без ПДВ-а у  износу од .....................(навести износ 
и валуту)  и  роком важности 10 дана дужим од уговореног рока за реализацију 
уговора.  
 
- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова понуда 
буде изабрана као најповољнија у ЈН - „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ –     
Пројектовање, набавка опреме са услугом монтаже и грађевински радови – 
Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – Ратко Павловић,“, број ЈН 158-16 коју спроводи 
ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Одељење за набавке Ниш, Булевар др 
Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш, Тело за централизоване јавне набавке. 
 

Садржај Изјаве о намерама банке да ће банка Понуђачу издати банкарску гаранцију за 
добро извршење посла : 

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 је обавезујућег карактера и мора да садржи: 
- датум издавања 
- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и 
корисника банкарске гаранције:  „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-
3, 11000 Београд  
 
- 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-а у  
износу од .....................(навести износ и валуту)  и  роком важности 10 дана дужим 
од уговореног рока за реализацију уговора.  
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- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова понуда 
буде изабрана као најповољнија ЈН - „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ –     
Пројектовање, набавка опреме са услугом монтаже и грађевински радови – 
Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – Ратко Павловић, број ЈН 158-16 коју спроводи ЈП 
„Електропривреда Србије“ Београд, Одељење за набавке Ниш, Булевар др Зорана 
Ђинђића 46а, 18000 Ниш, Тело за централизоване јавне набавке. 

5.9.2.  Након закључивања уговора понуђач доставља: 
5.9.2. 1 Банкарску гаранцију за повраћај аванса (уколико је захтеван аванс) 

5.9.2.2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла 

5.9.2.3. Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року  

Средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса и добро извршење посла, и 
средство финансијског обезбеђења као гаранција за отклањање недостатака у 
гарантном року 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: 
средства финансијског обезбеђења за ЈН бр. 158-16, ЈН „ТС 110/10 kV „Ратко 
Павловић“ –  Пројектовање, набавка опреме са услугом монтаже и грађевински радови 
– Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – Ратко Павловић. 
 
5.10.  Критеријум за доделу уговора  
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Уколико две или више понуда по извршеном рангирању имају исту најнижу понуђену 
цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи гарантни рок.  
Уколико ни после примене резервног критеријума дужи гарантни рок не буде могуће 
изабрати најповољнију понуду, следећи резервни критеријум је краћи рок за извођење 
радова. 
Уколико ни после примене резервног критеријума краћи рок за извођења радова 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, понуђени најдужи гарантни рок и понуђени најкраћи рок за 
извођење радова. 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. 

5.11. Предност за домаће понуђаче  
Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона о 
јавним набавкама и Законом о изменама и допуни Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 14/15 и 68/15) 

5.12. Начин означавања поверљивих података у понуди  

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у 
горњем десном углу да садржи ознаку “ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН. 
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. 
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 
означио у понуди. 
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Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда. 
 
5.13.  Додатне информације и објашњења  

Заинтересовано 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. 
Захтев за додатним информацијама се доставља са обавезном назнаком „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку радова ЈН „ТС 110/10 kV 
„Ратко Павловић“ –     Пројектовање, набавка опреме са услугом монтаже и грађевински 
радови – Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – Ратко Павловић“, ЈН 158-16 и може се 
упутити наручиоцу писаним путем, односно путем поште или непосредно преко 
писарнице, на адресу наручиоца: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Тело за 
централизоване јавне набавке, Одељење за набавке Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 
46а, 18000 Ниш или путем електронске поште, email: marija.petrovic@jugoistok.rs., 
Марија Петровић, радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07.30 до 15.30 
часова. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, 
одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
У зависности од изабраног начина комуникације, наручилац ће поступати у складу са 
13-им начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права заузела на трећој 
Општој седници 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.kjn.gov.rs). 
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. 

5.14.  Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

Наручилац може писаним путем 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. 
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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. 

5.15.  Коришћење патената и права интелектуалне својине 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
5.16.   Захтев за заштиту права 

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: 

5.16.1.  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, Булевар др Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш, са назнаком Захтев за 
заштиту права за јавну набавку радова: „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ –     
Пројектовање, набавка опреме са услугом монтаже и грађевински радови – Изградња 
ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – Ратко Павловић“,  ЈН бр. 158-16, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на е-мaил: 
marija.petrovic@jugoistok.rs радним данима (понедељак-петак) од 7:30 до 15:30 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 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 4. ове тачке, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 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.  

 
5.16.2. 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 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
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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, ако је 
неблаговремен или ако 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.  
 
5.16.3. Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу од:   
1) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда  
2) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда  
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. 

 
5.16.4. Детаљно упутсво о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН 
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. 
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; 



ЈП "Електропривреда Србије" Београд Конкурсна документација 
  Јавна набавка бр. 158-16 

Страна 32 од 269 
 

(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 
хттп://www.кјн.гоv.рс/ци/упутстvо-о-уплaти-репуbлицке-aдминистрaтиvне-тaксе.хтмл 
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 
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. 
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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: 
(ACC. WITH BANK) 
 

NBSRRSBGXXX 
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 
 
 

5.17.   Закључивање уговора  

Наручилац је обавезан да  уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен 
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права. 
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Обавеза понуђача је да као СФО достави банкарску гаранцију за добро извршење 
посла и банкарску гаранцију за повраћај аванса у року од највише 15 дана од дана 
закључења уговора.  
 
Достављање средстава финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да 
правно дејство  уговора не настаје док се одложни услов не испуни.  

 
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.  

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). 

 
Наручилац 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, као и 
објективних разлога наведених у моделу уговора. 

 
5.18. Негативне референце 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82. Закона о 
јавним набавкама. 
 

5.19.   Подношење понуде 

Понудa  се подноси у  затвореној коверти (запакованој пошиљци) лично у писарницу  
или поштом на адресу: 
 

ЈП „ Електропривреда Србије“ Београд 
Тело за централизоване јавне набавке 

Одељење за набавке Ниш 
Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш 

уз назнаку „ НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 158-16: 
„ ТС 110/10 kV „ Ратко Павловић“ –     Пројектовање, набавка опреме са услугом 

монтаже и грађевински радови – Изградња ТС 110/10 kV „ Ниш 6“ – Ратко Павловић“ 
 

Понуда треба да буде затворена на начин да се приликом њеног отварања са 
сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу и име и телефон 
лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте  
потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о 
понуђачима и контакт телефоне. 
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Благовременом понудом ће се сматрати  понуда која је примљена од стране  ЈП ЕПС 
као Тела за централизиоване јавне набавке у року одређеном у позиву за подношење 
понуда без обзира на начин подношења. 
Ако је поднета неблаговремена понуда, она ће по окончању поступка отварања, 
неотворена бити враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

5.20. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда 

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку  јавног отварања 
понуда, обавезни су  да пре почетка јавног отварања  комисији наручиоца предају  
писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача 
и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном 
отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају 
примедбе на ток отварања понуда. 
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6.   О Б Р А С Ц И 
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ОБРАЗАЦ БР. 1 
П О Н У Д А 

 
ПОНУДА бр. ___________ од ______________ у отвореном поступку за јавну набавку 
радова: „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ –  Пројектовање, набавка опреме са услугом 
монтаже и грађевински радови – Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – Ратко Павловић“ 

ЈН бр. 158-16 
 

Табела 1.  
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Име особе за контакт:  

е-маил:  

Телефон:  

Телефакс:  

Порески број понуђача (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 
Понуда се подноси:  (заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач 
заокружи (Б или В), уписати податке под Б) и В) 
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Табела 2. 
 

А) САМОСТАЛНО 
 
 

           Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

 
1) 

 
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: 

 
 
 
 

 
                              В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт:  

 

  
 
 
Напомена: 
-Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је копирати 
Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди. 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 
попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој 
понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.  
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Табела 3. 
 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ  

1. 
Цена за израду техничке документације – 
Израда техничке документације, Предмер и 
предрачун) (без ПДВ-а) 

________________________РСД 

2 Цена извођења предметних радова (без израде 
техничке документације) (без ПДВ-а) ________________________РСД 

3 
Укупна понуђена цена радова (сума цене за 
израду техничке документације и цена извођења 
предметних радова) (без ПДВ-а) 

________________________РСД 

4. Рок извођења радова 

_____________ месеца од дана увођења Извођача у 
посао. (максимални рок извођења радова који 
наручилац дозвољава је 24 месеца од дана увођења 
Извођача у посао) 

5. Рок за реализацију Уговора  31.12.2019. 

6. 
Гарантни рок за изведене радове и уграђену 
опрему и материјал 
 

Гарантни рок за изведене радове __________месеци 
(мин 60 месеци) 
Гарантни рок за опрему __________месеци (мин 24 
месеца) 
 
од потписивања Записника о функционалној провери 
објекта , без примедби 

7. Начин и рок плаћања 

-до _____(макс 30%) аванса од уговорене цене за 
извођење радова (Образац 1, Табела 3, тачка 2, без 
цене за израду техничке документације – Израда 
техничке документације, Предмер и предрачун), у року 
10 дана од пријема предрачуна 

-до 98% од укупно уговорене цене за извођење 
предметних радова, сукцесивно по утврђеним 
степенима готовости изведених радова 

-преосталих 2% од укупно уговорене цене за извођење 
предметних радова од дана пријема ситуације за 
утврђених 100% степена готовости изведених радова 
Рок плаћања: 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 Извођачем 
дефинисати рок плаћања (до 45 или до 60 дана) у 
зависности од статуса Извођача (субјекат јавног 
сектора или привредни субјекат). 

8. Рок важења понуде 120 дана од дана отварања понуда 

 
          Датум           Понуђач 
________________                           М.П.                      ______________________ 

                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
 
                  Датум                                  Подизвођач 
                                                                    М. П. 
      _________________                                         _______________________ 

                                                            (потпис овлашћеног лица) 
Напомене:  

-  Образац понуде је потребно попунити. 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач. 
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Образац бр. 2 

 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН (ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ) 

 
 
Предмер и предрачун је објављен на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца, у делу измене и допуне 
конкурсне документације, и као такав чини саставни део Конкурсне документације. 
 

 
     

Pоz. ОPIS Јеd. 
mеrе Kоličinа 

Јеdini čnа cеnа 
bеz PDV-а 

(din.)  

Јеdini čnа cеnа 
sа PDV-оm 

(din.)  

Ukupn а cеnа bеz 
PDV-а (din.)  

Ukupn а cеnа sа 
PDV-оm (din.)  

1 2   3 4 5 6=3х4 7=3х5 
I PRETHODNE USLUGE I RADOVI              

1. 

Pribаvlјаnjе svih uslоvа zа prојеktоvаnjе i 
sаglаsnоsti.  Izvоđаč ćе u imе Nаručiоcа vršiti 
pо pismеnоm Ovlаšćеnju Nаručiоcа, kao i svih 
zahteva u objedinjenoj proceduri. Plаćаnjе 
rаčunа nаdlеžnim instituciјаmа zа pribаvlјаnjе 
uslоvа zа prојеktоvаnjе i sаglаsnоsti i svih 
zavisnih troškova idе nа tеrеt Izvođača 

komplet 1         

2. 

Pribаvlјаnjе svih potrebnih gеоdеtskih i 
kаtаstаrskih pоdlоgа, gеоdеtskа snimаnjа i 
izrаdа situаciоnоg plаnа i kаtаstаrskо-
tоpоgrаfskоg plаnа i izrada prојеktа gеоdеtskоg 
оbеlеžаvаnjа 

komplet 1         

3. 

Projekti / Еlаbоrаti (gеоlоškо-gеоtеhnički, 
zаštitе оd pоžаrа, sаоbrаćајnо rеšеnjе rаdnе 
signаlizаciје zа vrеmе izvоđеnjа rаdоvа, 
izmeštanja postojećih kablovskih vodova 35kV i 
10kV na lokaciji TS, rušenje objekta stare 
zgrade i sl.) kојi su pоtrеbni zа pribаvlјаnjе 
sаglаsnоsti оd nаdlеžnih оrgаnizаciја i 
ishоdоvаnjе  dоzvоla 

komplet 1         
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4. 

Naknada za otkup zemljišta po izveštaju 
veštaka ili ovlašćene institucije.  Izvоđаč ćе u 
imе Nаručiоcа vršiti pо pismеnоm Ovlаšćеnju 
Nаručiоcа.Plаćаnjе nаdlеžnim instituciјаmа  i 
svih zavisnih troškova idе nа tеrеt Naručioca  

komplet 1         

5. 

Pribаvlјаnjе Lokacijskih uslova, u skladu sa 
važećim zakonima i propisima. U imе Nаručiоcа 
vršiti pо pismеnоm Ovlаšćеnju Nаručiоcа. 
Plаćаnjе rаčunа nаdlеžnim instituciјаmа zа 
pribаvlјаnjе lokacijskih uslova i svih ostalih 
zavisnih troškova  idе nа tеrеt Izvođača. 

komplet 1         

6. 

Pribаvlјаnjе Izveštaja stru čne kontrole 
revizione komisije na Idejni projekat sa 
studijom opravdanosti, u skladu sa važećim 
zakonima i propisima. U imе Nаručiоcа vršiti pо 
pismеnоm Ovlаšćеnju Nаručiоcа. Plаćаnjе 
rаčunа nаdlеžnim instituciјаmа zа pribаvlјаnjе 
predmetnog Izveštaja i svih ostalih zavisnih 
troškova  idе nа tеrеt Izvođača. 

komplet 1         

7. 

Pribаvlјаnjе pravosnažne Građevinske 
dozvole, u skladu sa važećim zakonima i 
propisima. U imе Nаručiоcа vršiti pо pismеnоm 
Ovlаšćеnju Nаručiоcа. Plаćаnjе rаčunа 
nаdlеžnim instituciјаmа zа pribаvlјаnjе 
građevinske dozvole i svih ostalih zavisnih 
troškova  idе nа tеrеt Izvođača. 

komplet 1         

8. 

Pribаvlјаnjе Prijave radova, u skladu sa 
važećim zakonima i propisima. U imе Nаručiоcа 
vršiti pо pismеnоm Ovlаšćеnju Nаručiоcа. 
Plаćаnjе rаčunа nаdlеžnim instituciјаmа zа 
pribаvlјаnjе prijave radova i svih ostalih zavisnih 
troškova  idе nа tеrеt Izvođača. 

komplet 1         

9. 

Pruzanje usluge projektantskog nadzora  na 
terenu za sve vrste radova za sve vreme 
trajanja radova na izgradnji do pustanja EEO u 
trajni rad , u skladu sa važećim zakonima i 
propisima.   

komplet 1         
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10. 

Organizacija  tehni čkog pregleda objekta  za 
pribаvlјаnjе  Upotrebne dozvole, u skladu sa 
važećim zakonima i propisima. U imе Nаručiоcа 
vršiti pо pismеnоm Ovlаšćеnju Nаručiоcа. 
Plаćаnjе rаčunа nаdlеžnim instituciјаmа i licima 
kao i svih ostalih zavisnih troškova idе nа tеrеt 
Naručioca . 

komplet 1         

11. 

Pribavljanje pravosnažne Upotrebne dozvole , 
u skladu sa važećim zakonima i propisima. U 
imе Nаručiоcа vršiti pо pismеnоm Ovlаšćеnju 
Nаručiоcа sve do upisa u katastar 
nepokretnosti. Plаćаnjе rаčunа nаdlеžnim 
instituciјаmа zа pribаvlјаnjе upotrebne dozvole i 
upisa EEO u katastar kao i svih ostalih zavisnih 
troškova idе nа tеrеt Naručioca . 

komplet 1         

  UKUPNO I: PRETHODNE USLUGE I RADOVI             

                

II PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA              

1. 

Izrada Idejnog rešenja   - 2 (dvа) primеrkа u 
papirnoj formi i nа CD-u (grаfički dео u dwg 
fоrmаtu, rаčunski i tеkstuаlni dео u doc 
fоrmаtu), оdnоsnо u fоrmаtu pоtrеbnоm u 
objedinjenoj proceduri zа izdаvаnjе lokacijskih 
uslova  

kоmplеt 1         

2. 

Izrada Idejnog projekta sa studijom 
opravdanosti   - 4 (četiri) primеrkа u papirnoj 
formi i nа CD-u (grаfički dео u dwg fоrmаtu, 
rаčunski i tеkstuаlni dео u doc fоrmаtu), 
оdnоsnо u fоrmаtu pоtrеbnоm u objedinjenoj 
proceduri zа izdаvаnjе lokacijskih uslova  

  1         

3. 

Prојеkаt zа grаđеvinsku d оzvоlu , 4 primеrkа 
u pаpirnој fоrmi i - 2 (dvа) primеrkа nа CD-u 
(grаfički dео u dwg fоrmаtu, rаčunski i tеkstuаlni 
dео u doc fоrmаtu), оdnоsnо u fоrmаtu 
pоtrеbnоm u objedinjenoj proceduri zа 
izdаvаnjе dоzvоlа i оstаlih uslоvа i sаglаsnоsti, 
sa ura đenom tehni čkom kontrolom  

kоmplеt 1         
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4. 

Glаvni pr ојеkаt zаštit е оd pоžаrа, 4 primеrkа 
u pаpirnој fоrmi i - 2 (dvа) primеrkа nа CD-u 
(grаfički dео u dwg fоrmаtu, rаčunski i tеkstuаlni 
dео u doc fоrmаtu), оdnоsnо u fоrmаtu 
pоtrеbnоm zа pribavljanje dоzvоla i оstаlih 
uslоvа i sаglаsnоsti. Projekat treba da bude 
overen od strane nadležnog organa za poslove 
zaštite od požara. 

kоmplеt 1         

5. 

Glаvni pr ојеkаt stabilnog sistema za dojavu 
požara -  4 primеrkа u pаpirnој fоrmi i - 2 (dvа) 
primеrkа nа CD-u (grаfički dео u dwg fоrmаtu, 
rаčunski i tеkstuаlni dео u doc fоrmаtu), 
оdnоsnо u fоrmаtu pоtrеbnоm zа pribavljanje 
dоzvоla i оstаlih uslоvа i sаglаsnоsti. Projekat 
treba da bude overen od strane nadležnog 
organa za poslove zaštite od požara. 

kоmplеt 1         

6. 

Prојеkаt zа izvоđеnjе sa svim pratećim 
elaboratima, 4 primеrkа u pаpirnој fоrmi i - 2 
(dvа) primеrkа nа CD-u (grаfički dео u dwg 
fоrmаtu, rаčunski i tеkstuаlni dео u doc 
fоrmаtu), оdnоsnо u fоrmаtu pоtrеbnоm zа 
izdаvаnjе dоzvоlа i оstаlih uslоvа i sаglаsnоsti.  

kоmplеt 1         

7. 

Prојеkаt izv еdеnоg оbјеkаtа, 4 primеrkа u 
pаpirnој fоrmi i - 2 (dvа) primеrkа nа CD-u 
(grаfički dео u dwg fоrmаtu, rаčunski i tеkstuаlni 
dео u doc fоrmаtu), оdnоsnо u fоrmаtu 
pоtrеbnоm zа izdаvаnjе dоzvоlа i оstаlih uslоvа 
i sаglаsnоsti 

kоmplеt 1         

8. 

Ostali nespecificirani Elaborati i studije  - 2 
primеrkа u pаpirnој fоrmi i 2 (dvа) primеrkа nа 
CD-u (grаfički dео u dwg fоrmаtu, rаčunski i 
tеkstuаlni dео u doc fоrmаtu), оdnоsnо u 
fоrmаtu pоtrеbnоm zа izdаvаnjе dоzvоlа u 
objedinjenoj proceduri  i оstаlih uslоvа i 
sаglаsnоsti 

kоmplеt 1         

9. 
Nоvеlir аnjе kompletne dоkumеntаciје u sklаdu 
sа vаžеćim Zаkоnimа i prоpisimа komplet 1         
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10. 
Оstаlа nеspеcificir аnа dоkum еntаci ја 
pоtrеbnа zа izdаvаnjе svih sаglаsnоsti, uslоvа, 
dоzvоlа,  dо puštаnjа оbјеktа u trajni r аd 

komplet 1         

  UKUPNO II: PROJEKTNO TEHNI ČKA 
DOKUMENTACIJA              

        
III ELEKTROMONTAŽNI RADOVI             

A ELEKTROMONTAŽNI RADOVI             

Elektromontažni radovi obuhvataju: nabavku i 
montažu polja GIS SF6 postrojenja 110 kV, 
nabavku i montažu  kompletno opremljenih 
ćelija postrojenja 10 kV, nabavku i opremanje 
ormana zaštite i upravljanja polja 110kV 
smeštenih u komandnoj sali, nabavka i montaža 
ormana za smeštaj opreme za SDU, nabavka i 
montaža ormana za smeštaj opreme za 
telekomunikacije,  opremanje sopstvene 
potrošnje, opremanje sistema gromobranske 
instalacije i i instalacije uzemljenja TS, 
opremanje električne instalacije osvetljenja, 
grejanja, ventilacije i klimatizacije. 

  

NAPOMENA: Sve pozicije podrazumevaju 
nabavku, isporuku, montažu i povezivanje 
sve opreme. 

    

  

    

  

 
 

       

        

A1 ENERGETSKI TRANSFORMATOR       

1. 
 

Transformator, 110±11×1,5/10,5kV, 31,5/31,5 
MVA; YNd5   
   
Transformatori 110/10,5 kV/kV su prenosnog 
odnosa 110±11×1,5%/10.5kV/kV, snage 
31,5/31,5MVA, za spoljnu montažu, sa 
regulatorom napona pod opterećenjem na 
primarnoj strani.    
    

kom 
 

2 
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-     naznačeni prenosni odnos
 110±11x1,5%/10,5 kV  
-     naznačena frekvencija 50 Hz  
-     naznačena snaga 31,5/31,5 MVA  
-     naznačena sprega YNd5  
-     tip hlađenja ONAN/ONAF  

2. 

Odvodnik prenapona 110 kV; 82/102kV; 10kA
   
Metaloksidni u silikonskom kućištu    
Najviši pogonski napon mreže 123kV   
Naznačena učestanost 50Hz    
Naznačena struja odvođenja 10kA (8/20µs)  
Naznačeni napon Ur 96kV   
Trajni radni napon Uc 77kV   
Granična struja pražnjenja 100kA (4/10µs)  
Dugotrajna podnosiva udarna struja 1100A 
(2000µs)   
Eksplozivna čvrstoća 50kA   
Maksimalni preostali napon za struje odvođenja 
talasa (8/20µs /10kA) 226kA   
Klasa rasterećenja 3   

kom 
 

6 
 

    

3. 

Odvodnik prenapona 10 kV; 12,7/15kV; 10kA 
  
Metaloksidni u silikonskom kućištu, bez iskrišta, 
za spoljnu montažu, k-ka:    
Naznačeni napon 15kV   
Trajni radni napon 12kV  
Naznačena struja odvođenja 10kA (8/20 µs) 
Klasa rasterećenja 3   

kom 6 

    

4. Niskoomska rezistansa, 6 kV; 300A; 70 Ω, 
specificirana u Prilogu A1.1 kom 2     

5. Transformator za formiranje vešta čke nule,  
specificiran u Prilogu A1.1 kom 2     

6. Rastavlja č za uzemljenje nule 12 kV, 630A  kom 2     

7. Strujni transformator za kazansku zaštitu,  
specificiran u Prilogu A1.1 kom 2     

8. Strujni transformator za REF zaštitu,  
specificiran u Prilogu A1.1 kom 2     

9. Odvodnik prenapona 12 kV;15/12kV; 10kA; 
LD2 kom 2     
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10. Uže AlČe 240/40mm² kg 35     

11. 

Provodnici i pribor u postrojenju 110kV 
predvi đeni su sa Al če užetom 240/40mm² sa 
max silom zatezanja svih provodnika 
1daN/mm² 

komplet 1 

    

12. Izolatorski lanci, ovesna i spojna oprema komplet 1     

 

NAPOMENA: Tehni čki zahtevi i 
karakteristike koje trebaju da ispune 
elektroenergetski elementi i oprema 
predvi đeni za ugradnju u dalekovodno polje 
110 kV definisani su u Prilogu A1.1 ove 
specifikacije. 

  

    

 Ukupno energetski transformatori       

        

        

A2 Razvodno postrojenje 110 kV             
1 Postrojenje 110 kV je za unutrašnju montažu, 

SF6 gasom izolovano, modularne izvedbe, sa 
dvostrukim sistemom sabirnica. Razvodno 
postrojenje 110 kV se sastoji iz ukupno 6 polja, 
dva transformatorska polja,  tri dalekovodna 
polja, i jednog spojnog polja. Oba sistema 
sabirnica se mogu uzemljiti preko noževa za 
uzemljenje. 
Kompletno postrojenje treba biti smešteno u 
zgradi sledećih dimenzija: dužine 10.60m, širine 
7.10m i visina 5.25m (do kuke krana). 
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Dalekovodno polje 110 kV 
 
U dalekovodnom polju 110 kV, koje je 
modularnog tipa i izrađeno u SF6 tehnici, 
predviđeni su sledeći elektroenergetski elementi 
i oprema: 
 
- 1 tropolni sabirnički rastavljač sa noževima za 
uzemljenje, kojim se može uzemljiti strana ka 
prekidaču, 
- 1 tropolni sabirnički rastavljač bez noževa za 
uzemljenje, 
- 1 tropolni prekidač sa jednim pogonskim 
mehanizmom, 
- 1 komplet od 3 strujna merna transformatora, 
- 1 tropolni izlazni rastavljač sa noževima za 
uzemljenje, kojim se može uzemljiti strana ka 
prekidaču, 
- 1 tropolni brzi uzemljivač, kojim se može 
uzemljiti 110 kV kabl, 
- 1 komplet od 3 naponska merna 
transformatora, sa mogućnošću galvanskog 
odvajanja u beznaponskom stanju 
- kablovski priključak 110 kV za dovod 110 kV 
kablovskog voda u donjem delu polja, 
- kompletno opremljen orman lokalnog polja 
(LCC) 
- komplet dodatne primarne i sekundarne 
opreme neophodne za pravilno funkcionisanje 
modularnog dalekovodnog polja 
 
NAPOMENA: Tehni čki zahtevi i 
karakteristike koje trebaju da ispune 
elektroenergetski elementi i oprema 
predvi đeni za ugradnju u dalekovodno polje 
110 kV definisani su u Prilogu A2.1 ove 
specifikacije. 

kom. 3 
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Trafo polje 110 kV 
 
U trafo polju 110 kV, koje je modularnog tipa i 
izrađeno u SF6 tehnici, predviđeni su sledeći 
elektroenergetski elementi i oprema: 
 
- 1 tropolni sabirnički rastavljač sa noževima za 
uzemljenje, kojim se može uzemljiti strana ka 
prekidaču, 
- 1 tropolni sabirnički rastavljač bez noževa za 
uzemljenje, 
- 1 tropolni prekidač sa jednim pogonskim 
mehanizmom, 
- 1 komplet od 3 strujna merna transformatora, 
- 1 tropolni izlazni rastavljač sa noževima za 
uzemljenje, kojim se može uzemljiti strana ka 
prekidaču, 
- 1 tropolni izlazni uzemljivač, kojim se može 
uzemljiti 110 kV namotaj energetskog 
transformatora, 
- 1 komplet od 3 naponska merna 
transformatora, sa mogućnošću galvanskog 
odvajanja u beznaponskom stanju 
- kablovski priključak 110 kV za dovod 110 kV 
kablovskog voda na 110 kV stranu energetskog 
transformatora, 
- SF6 prolazni izolatori 
- kompletno opremljen orman lokalnog polja 
(LCC) 
- komplet dodatne primarne i sekundarne 
opreme neophodne za pravilno funkcionisanje 
modularnog trafo polja 
 
NAPOMENA: Tehni čki zahtevi i 
karakteristike koje trebaju da ispune 
elektroenergetski elementi i oprema 
predvi đeni za ugradnju u trafo polje 110 kV 
definisani su u Prilogu A2.1 ove 
specifikacije. 

kom. 2 
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Spojno polje 110 kV  
 
U spojnom polju 110 kV, koje je modularnog 
tipa i izrađeno u SF6 tehnici, predviđeni su 
sledeći elektroenergetski elementi i oprema: 
 
- 2 tropolni sabirnički rastavljač sa noževima za 
uzemljenje, kojim se može uzemljiti strana ka 
prekidaču, 
- 1 tropolni prekidač sa jednim pogonskim 
mehanizmom, 
- 1 komplet od 3 strujna merna transformatora, 
- kompletno opremljen orman lokalnog polja 
(LCC) 
- komplet dodatne primarne i sekundarne 
opreme neophodne za pravilno funkcionisanje 
modularnog spojnog polja 
 
NAPOMENA: Tehni čki zahtevi i 
karakteristike koje trebaju da ispune 
elektroenergetski elementi i oprema 
predvi đeni za ugradnju u spojno polje 110 
kV definisani su u Prilogu A.2. ove 
specifikacije.  

kom. 1 
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Posebna oprema za rad sa  110 kV SF6 
gasom izolovanog postrojenja modularnog 
tipa  
 
Za održavanje i ispitivanje 110 kV SF6 gasom 
izolovanog postrojenja modularnog tipa 
neophodno je predvideti posebnu opremu, 
kojom će biti sagledane sve specifičnosti 
vezane za odražavanje i ispitivanje modularnog 
SF6 gasom izolovanog postrojenja i kojom će 
biti omogućeno olakšano i pravilno odražavanje 
i ispitivanje modularnog SF6 gasom izolovanog 
postrojenja. 
 
NAPOMENA: Spisak posebne opreme, kao i 
karakteristike koje navedena oprema treba 
da zadovolji definisane su u Prilogu A2.1 ove 
specifikacije.  

komplet 1 

        

  Ukupno kompletno opremljeno postrojenje 
110 kV sa VN opremom (bez zaštitno 
upravlja čkih jedinica i sekundarne zavisne 
opreme specificirane u A5.1). 

    

        

        

A3 Razvodno SN postrojenje             
1 Postrojenje 10 kV je za unutrašnju montažu, 

metalom oklopljeno i pregrađeno, izrađeno kao 
vazduhom izolovano. Postrojenje 10 kV je sa 
jednim sistemom glavnih sabirnica, podeljenim 
u četiri sekcije. Sastoji se od 40 (četrdeset) 
ćelije, koje su raspoređene u dva niza. Ćelije su  
slobodnostojeće, kompletno opremljene, sa 
ormanom u vrhu za smeštaj sekundarne 
opreme, i pristupom sa prednje strane. 
Kompletno postrojenje treba biti smešteno u 
zgradi sledećih dimenzija: dužine 18.19m, širine 
7.06m i visina 4.5m. 

    

        



ЈП "Електропривреда Србије" Београд Конкурсна документација 
  Јавна набавка бр. 158-16 

Страна 51 од 269 
 

Izvodno polje 10 kV 
 
U izvodnom polju 10 kV, koje je metalom 
oklopljeno i izrađeno kao vazduhom izolovano, 
predviđeni su sledeći elektroenergetski elementi 
i oprema: 
 
- 1 tropolni prekidač, 
- 1 tropolni uzemljivač, 
- 1 komplet od 3 strujna merna transformatora, 
- 1 indikator prisustva napona 
- 1 niskonaponski orman za smeštaj opreme za 
zaštitu i upravljanje (oprema za zaštitu i 
upravljanje 10 kv izvodnog polja je specificirana 
u A5.1) 
- komplet dodatne opreme neophodne za 
pravilno funkcionisanje  10 kV izvodnog polja 
 
NAPOMENA: Tehni čki zahtevi i 
karakteristike koje trebaju da ispune 
elektroenergetski elementi i oprema 
predvi đeni za ugradnju u 10 kV izvodnu 
ćeliju definisani su u Prilogu A3.1 ove 
specifikacije. 

kom. 26 
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Trafo polje 10 kV (transformacija 110/10 kV) 
 
U trafo polju 10 kV za transformaciju 110/10 kV, 
koje je metalom oklopljeno i izrađeno kao 
vazduhom izolovano, predviđeni su sledeći 
elektroenergetski elementi i oprema: 
 
- 1 tropolni  prekidač, - 1 tropolni uzemljivač, 
- 1 komplet od 3 strujna merna transformatora, 
- 1 indikator prisustva napona 
- 1 niskonaponski orman za smeštaj opreme za 
zaštitu i upravljanje (oprema za zaštitu i 
upravljanje 10 kV trafo polja je specificirana u 
A5.1) 
- komplet dodatne opreme neophodne za 
pravilno funkcionisanje  10 kV trafo polja 
 
NAPOMENA: Tehni čki zahtevi i 
karakteristike koje trebaju da ispune 
elektroenergetski elementi i oprema 
predvi đeni za ugradnju u 10 kV trafo ćeliju 
(za transformaciju 110/10 kV) definisani su u 
Prilogu A3.1 ove specifikacije. 

kom. 2 
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Trafo polje 10 kV (transformacija 35/10 kV) 
 
U trafo polju 10 kV za transformaciju 35/10 kV, 
koje je metalom oklopljeno i izrađeno kao 
vazduhom izolovano, predviđeni su sledeći 
elektroenergetski elementi i oprema: 
 
- 1 tropolni  prekidač, - 1 tropolni uzemljivač, 
- 1 komplet od 3 strujna merna transformatora, 
- 1 indikator prisustva napona 
- 1 niskonaponski orman za smeštaj opreme za 
zaštitu i upravljanje (oprema za zaštitu i 
upravljanje 10 kV trafo polja je specificirana u 
A5.1) 
- komplet dodatne opreme neophodne za 
pravilno funkcionisanje  10 kV trafo polja 
 
NAPOMENA: Tehni čki zahtevi i 
karakteristike koje trebaju da ispune 
elektroenergetski elementi i oprema 
predvi đeni za ugradnju u 10 kV trafo ćeliju 
(za transformaciju 35/10 kV) definisani su u 
Prilogu A3.1 ove specifikacije. 

kom. 2 
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Polje ku ćnog transformatora 10/0.4 kV 
 
U polju kućnog transformatora 10/0.4 kV, koje je 
metalom oklopljeno i  izrađeno kao vazduhom 
izolovano, predviđeni su sledeći 
elektroenergetski elementi i oprema: 
 
- 1 tropolni prekidač, 
- 1 komplet od 3 strujna merna transformatora, - 
1 tropolni uzemljivač, 1 indikator prisustva 
napona 
- 1 niskonaponski orman za smeštaj 
sekundarne opreme (oprema za upravljanje 10 
kV poljem kućnog trafoa je specificirana u A5.1) 
- komplet dodatne opreme neophodne za 
pravilno funkcionisanje  polja kućnog trafoa 
10/0.4 kV 
 
NAPOMENA 1:Ku ćni trafo, treba biti smešten 
van 10 kV postrojenju, u zavisnosti od 
idejnog rešenja Ponu đača. 
 
NAPOMENA 2: Tehni čki zahtevi i 
karakteristike koje trebaju da ispune 
elektroenergetski elementi i oprema 
predvi đena za ugradnju u ćeliju polja ku ćnog 
trafoa definisani su u Prilogu A3.1 ove 
specifikacije. 

kom. 2 
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Spojno polje 10 kV sa dodatkom spojnog 
polja 10 kV ( 2+2 ćelije- ukupno 4 ćelije ) 
 
U spojnom polju 10 kV, koje je metalom 
oklopljeno i  izrađeno kao vazduhom izolovano, 
predviđeni su sledeći elektroenergetski elementi 
i oprema: 
 
- 1 tropolni prekidač, 
- 1 komplet od 3 strujna merna transformatora,  
-1 komplet od 3 naponska merna transformatora 
na kolicima sa prigrađenim osiguračima koji se 
ugrađuju u dodatku spojne ćelije, 1 indikator 
prisustva napona 
- 1 niskonaponski orman za smeštaj opreme za 
zaštitu i upravljanje (oprema za zaštitu i 
upravljanje 10 kV spojnog polja je specificirana 
u A5.1) 
- komplet dodatne opreme neophodne za 
pravilno funkcionisanje  10 kV spojnog polja 
 
NAPOMENA 1: Spojna ćelija i ćelija dodatak 
spojnoj ćeliji su dve posebne, fizi čki 
odvojene ćelije.  
NAPOMENA 2: Tehni čki zahtevi i 
karakteristike koje trebaju da ispune 
elektroenergetski elementi i oprema 
predvi đeni za ugradnju u 10 kV spojnu ćeliju 
definisani su u Prilogu A3.1 ove 
specifikacije. 

kom. 4 
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Dodatak spojnog polje za podužno spajanje 
dva niza ćelija 10 kV  
U dodatku spojnog polja za spajanje dva niza 
ćelija 10 kV, koje je metalom oklopljeno i  
izrađeno kao vazduhom izolovano, predviđeni 
su sledeći elektroenergetski elementi i oprema: 
 
- 1 tropolni kratkospojnik na kolicima, - 1 
indikator prisustva napona 
- 1 niskonaponski orman za smeštaj opreme,  
- komplet dodatne opreme neophodne za 
pravilno funkcionisanje  10 kV dodatka spojnog 
polja za podužno spajanje dva niza ćelija 
 
NAPOMENA 2: Tehni čki zahtevi i 
karakteristike koje trebaju da ispune 
elektroenergetski elementi i oprema 
predvi đeni za ugradnju u 10 kV spojnu ćeliju 
za spajanje dva niza ćelija definisani su u 
Prilogu A3.1 ove specifikacije. 

kom. 2 

        

Merna ćelija 10 kV  
U mernoj čeliji  10 kV, koje je metalom 
oklopljeno i  izrađeno kao vazduhom izolovano, 
predviđeni su sledeći elektroenergetski elementi 
i oprema: 
 
- 1 set od 3 naponska transformatora na kolici 
sa prigrađenim osiguračima, 
- 1 niskonaponski orman za smeštaj opreme, -1 
indikator prisustva napona 
- komplet dodatne opreme neophodne za 
pravilno funkcionisanje  10 kV merne ćelije 
NAPOMENA 2: Tehni čki zahtevi i 
karakteristike koje trebaju da ispune 
elektroenergetski elementi i oprema 
predvi đeni za ugradnju u 10 kV merne ćelije 
definisani su u Prilogu A3.1 ove 
specifikacije. 

kom. 2 

        

  Ukupno 10 kV postrojenje sa SN opremom             
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(bez  odgovaraju ćih zaštitno upravlja čkih 
jedinica i zavisne sekundarne opreme, koje 
su specificirane u A5.1) 

        

A4 Povezna oprema i provodnici             
1 Potrebno je predvideti poveznu opremu i 

provodnike kojim će biti omogućeno sigurno, 
pouzdano i bezbedno povezivanje trafo polja 10 
kV i 10 kV namotaja energetskih transformatora 
35/10 kV.  
 
- 1 komplet povezne opreme i provodnika za 
povezivanje trafo polja 10 kV (transformacija 
35/10 kV) i 10 kV namotaja energetskog 
transformatora 35/10 kV 

kom. 2 

        
  Ukupno povezna oprema i provodnoci             

        

A5 

Mikroprocesorski ure đaji za zaštitu i 
upravljanje i zavisna sekundarna oprema za 
zaštitu i upravljanje 110 kV  i 10 kV 
postrojenja 

    

        
1 Zaštita i upravljanje u postrojenjima 110 kV i 10 

kV izvodi se mikroprocesorskim zaštitno-
upravljačkim uređajima koji su preko 
informacionih veza uključeni u jedinstveni 
sistem zaštite i upravljanja (JSZU). 
Mikroprocesorski uređaji za zaštitu i upravljanje 
za postrojenje 110 kV biće smešteni u 
odgovarajuće ormane u prostoriji LUM. Zaštitno 
- upravljački uređaji za postrojenje 10 kV biće 
smešteni u niskonaponske ormane, koji su 
sastavni deo ćelija 10 kV. 
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Orman zaštite dalekovodnog polja 110 kV 
 
U ormanu zaštite dalekovodnog polja 110 kV 
predviđeni su sledeći uređaji i oprema: 
 
- 1 mikroprocesorski uređaj glavne zaštite DVP 
110 kV 
- 1 mikroprocesorski zaštitno - upravljački uređaj 
DVP 110 kV 
- 2 ispitne utičnice 
- 3 brza (trip) releja 
- 2 releja za kontrolu isključnih krugova 
- 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 uređaje, provodnike i kablove... 
 
NAPOMENA: Tehnički zahtevi koje trebaju da 
ispune uređaji i oprema predviđena za ugradnju 
u orman zaštite dalekovodnog polja 110 kV, kao 
i tehnički zahtevi za sam orman, definisani su u 
Prilogu A5.1. ove specifikacije. 

kom. 3 

        

Mikroprocesorski ure đaj glavne zaštite DVP 
110 kV za drugi kraj dalekovoda 110 kV 
 
Potrebno je predvideti isporuku 
mikroprocesorskog uređaja glavne zaštite DVP 
110 kV za drugi kraj dalekovoda 110 kV. 
Navedeni uređaji su detaljno specifikovani u 
Prilogu A5.1. ove specifikacije. 

kom. 3 
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Orman zaštite trafo polja 110 kV  
 
U ormanu zaštite trafo polja 110 kV predviđeni 
su sledeći uređaji i oprema: 
 
- 1 mikroprocesorski uređaj glavne zaštite TP 
110 kV 
- 1 mikroprocesorski zaštitno - upravljački uređaj 
TP 110 kV 
- 1 uređaj za automatsku regulaciju napona 
- 3 ispitne utičnice 
- 3 brza (trip) releja 
- 2 releja za kontrolu isključnih krugova 
- 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... 
 
NAPOMENA: Tehnički zahtevi koje trebaju da 
ispune uređaji i oprema predviđeni za ugradnju 
u orman zaštite trafo polja 110 kV, kao i tehnički 
zahtevi za sam orman, definisani su u Prilogu 
A5.1. ove specifikacije. 

kom. 2 
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Orman zaštite spojnog polja 110 kV  
 
U ormanu zaštite spojnog polja 110 kV 
predviđeni su sledeći uređaji i oprema: 
 
- 1 mikroprocesorsko zaštitno - upravljački 
uređaj SP 110 kV 
- 1 mikroprocesorski uređaj za zaštitu sabirnica 
110 kV i otkaza prekidača 110 kV, 
centralizovanog tipa 
- 7 ispitne utičnice 
- 15 brza (trip) releja 
- 2 releja za kontrolu isključnih krugova 
- 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... 
 
NAPOMENA: Tehnički zahtevi koje trebaju da 
ispune uređaji i oprema predviđeni za ugradnju 
u orman zaštite spojnog polja 110 kV, kao i 
tehnički zahtevi za sam orman, definisani su u 
Prilogu A5.1. ove specifikacije. 

kom. 1 
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Zaštita trafo polja 10 kV  
 
U niskonaponskom ormanu, na ćeliji trafo polja 
10 kV, predviđeni su sledeći uređaji i oprema: 
 
- 1 mikroprocesorsko zaštitno - upravljački 
uređaj TP 10 kV 
- 1 ispitna utičnica 
- 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... 
 
NAPOMENA: Tehnički zahtevi koje trebaju da 
ispune uređaji i oprema predviđeni za ugradnju 
u niskonaponski orman zaštite trafo polja 10 kV, 
definisani su u Prilogu A5.1. ove specifikacije. 

kom. 4 
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Zaštita izvodnog polja 10 kV  
 
U niskonaponskom ormanu, na ćeliji izvodnog 
polja 10 kV, predviđeni su sledeći uređaji i 
oprema: 
 
- 1 mikroprocesorsko zaštitno - upravljački 
uređaj IP 10 kV 
- 1 ispitna utičnica 
- 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... 
 
NAPOMENA: Tehnički zahtevi koje trebaju da 
ispune uređaji i oprema predviđeni za ugradnju 
u niskonaponski orman zaštite izvodnog polja 
10 kV, definisani su u Prilogu A5.1. ove 
specifikacije. 

kom. 26 
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Zaštita spojnog polja 10 kV  
 
U niskonaponskom ormanu, na ćeliji spojnog 
polja 10 kV, predviđeni su sledeći uređaji i 
oprema: 
 
- 1 mikroprocesorsko zaštitno - upravljački 
uređaj SP 10 kV 
- 1 ispitna utičnica 
- 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... 
 
NAPOMENA: Tehnički zahtevi koje trebaju da 
ispune uređaji i oprema predviđeni za ugradnju 
u niskonaponski orman zaštite spojnog polja 10 
kV, definisani su u Prilogu A5.1. ove 
specifikacije. 

kom. 4 
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Upravljanje poljem ku ćnog trafoa 10/0,4 kV  
 
U niskonaponskom ormanu, na ćeliji polja 
kućnog trafoa, predviđena je sledeća oprema: 
 
- 1 mikroprocesorsko zaštitno - upravljački 
uređaj polja KT 10 kV 
- 1 ispitna utičnica 
- komplet ostale opreme, u koju spadaju 
pomoćni releji, zaštitni automati, redne 
stezaljke, slepi osigurači, preklopke, tasteri, 
LED pokazivači, mostovi za kleme, P/F 
provodnik, DIN šine, kanalice, oznake za 
provodnike i kablove... 
 
NAPOMENA : Tehnički zahtevi koje trebaju da 
ispune uređaji i oprema predviđeni za ugradnju 
u niskonaponski orman zaštite  polja  kućnog 
trafoa 10/0,4 kV, definisani su u Prilogu A5.1. 
ove specifikacije.  

kom. 2 

        

Ispitni češljevi  
 
Potrebno je predvideti isporuku ispitnih češljeva 
za oba tipa specificiranih ispitnih utičnica 

komplet 2 

        

UKUPNO Mikroprocesorski ure đaji za zaštitu 
i upravljanje 
 i zavisna sekundarna oprema za zaštitu i 
upravljanje 110 kV  

  

postrojenja i 10 kV postrojenja 
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A6 Sistem daljinskog upravljanja     
        

1 Daljinsko upravljanje se realizuje iz nadređenog 
centra, preko sistema za nadzor i upravljanje u 
realnom vremenu (u daljem tekstu: SDU), koje 
se implementira u trafo stanici. Sistem za 
nadzor i upravljanje instaliran u TS, povezuje se 
sa nadređenim SCADA sistemom u PDC Niš. 
 
Takođe, predviđeno je da postojanje lokalnog 
upravljačkog mesta odnosno staničnog 
računara sa lokalnom SCADA-om, koja treba da 
ostvari sve funkcije upravljanja i monitoringa, 
kao i nadređeni SCADA sistem u dispečerskom 
centru. Stanični računar treba da radi paralelno 
sa SCADA sistemom u PDC Niš, tako da se 
njegovim isključenjem ne narušava SDU koji 
postoji prema PDC Niš. 
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Orman daljinskog upravljanja  
 
U ormanu daljinskog upravljanja predviđeni su 
sledeći uređaji i oprema: 
 
- RTU 
- Stanični računar 
- Mrežni switch-evi 
- GPS sat 
- Optički kablovi 
- komplet ostale opreme, u koju spadaju 
pomoćni releji, zaštitni automati, redne 
stezaljke, P/F provodnik, DIN šine, kanalice, 
oznake za uređaje, provodnike i kablove... 
 
NAPOMENA: Tehnički zahtevi koje trebaju da 
ispune uređaji i oprema predviđena za ugradnju 
u orman daljinskog upravljanja, kao i tehnički 
zahtevi za sam orman, definisani su u Prilogu 
A6.1. ove specifikacije. 
 
Nadogradnja SCADA sistema u PDC Niš je 
obaveza naru čioca. Predvideti aktivno 
učešće u ispitivanju SCADA sistema u PDC 
Niš.  

kom. 1 

        
  Ukupno Sistem daljinskog upravljanja             

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



ЈП "Електропривреда Србије" Београд Конкурсна документација 
  Јавна набавка бр. 158-16 

Страна 67 од 269 
 

  

A7 Ormani sopstvene potrošnje, AC i DC             
1 U postrojenju sopstvene potrošnje predviđena 

su ukupno 4 ormana, i to orman razvoda 
naizmeničnog napona, orman razvoda 
jednosmernog napona sa osnovne baterije, 
orman razvoda jednosmernog sa back-up 
baterije i orman razvoda invertorskog napona. U 
ormanima razvoda naizmeničnog napona, 
jednosmernog napona sa osnovne baterije i 
jednosmernog napona sa back-up baterije 
predviđeni su upravljački mikroprocesorski 
uređaji (signalizacija iz ormana razvoda 
invertorskog napona biće vođena na upravljački 
mikroprocesorski uređaj u ormanu razvoda 
naizmeničnog napona). 
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Orman razvoda naizmeni čnog napona  
 
U ormanu  razvoda naizmeničnog napona 
predviđeni su sledeći uređaji i oprema: 
 
- 1 mikroprocesorski upravljački uređaj 
- 1 tropolni kompakt prekidač, , In=160A, 
Un=400 VAC 
- 1 kontrolnik naizmeničnog napona 
- komplet ostale opreme, u koju spadaju 
pomoćni releji, zaštitni automati, redne 
stezaljke, fotorele, visoko učinski tropolni 
osigurač-rastavljač, preklopke, tasteri, 
ampermetri, voltmetri, voltmetarska preklopka, 
LED pokazivači, mostovi za kleme, P/F 
provodnik, DIN šine, kanalice, oznake za 
provodnike i kablove... 
 
NAPOMENA: Tehnički zahtevi koje treba da 
ispuni uređaj i oprema predviđeni za ugradnju u 
orman razvoda naizmeničnog napona, kao i 
tehnički zahtevi za sam orman, definisani su u 
Prilogu A5.1. ove specifikacije. 

kom. 1 
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Orman razvoda jednosmernog napona sa 
osnovne baterije  
 
U ormanu  razvoda jednosmernog napona sa 
osnovne baterije predviđeni su sledeći uređaji i 
oprema: 
 
- 1 mikroprocesorski upravljački uređaj 
- 1 dvopolni kompakt prekidač, In=100A, 
Un=110 VDC 
- 1 kontrolnik jednosmernog napona 
- 2 merna pretvarača za priključak na šant 
100A/60mV (sa izlazni opsegom 0-20mA, ili 4-
20mA) 
- 2 merna pretvarača za priključak na šant 
Pt100 sondu (sa izlazni opsegom 0-20mA, ili 4-
20mA) 
- Pt100 sonda 
- komplet ostale opreme, u koju spadaju zaštitni 
automati, redne stezaljke, preklopke, tasteri, 
ampermetri, voltmetri, voltmetarska preklopka, 
LED pokazivači, mostovi za kleme, P/F 
provodnik, DIN šine, kanalice, oznake za 
provodnike i kablove... 
 
NAPOMENA: Tehnički zahtevi koje treba da 
ispuni uređaj i oprema predviđeni za ugradnju u 
orman razvoda jednosmernog napona sa 
osnovne baterije, kao i tehnički zahtevi za sam 
orman, definisani su u Prilogu A5.1. ove 
specifikacije. 

kom. 1 
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Orman razvoda jednosmernog napona sa 
back-up baterije  
 
U ormanu  razvoda jednosmernog napona sa 
back-up baterije predviđeni su sledeći uređaji i 
oprema: 
 
- 1 mikroprocesorski upravljački uređaj 
- 1 dvopolni kompakt prekidač, In=100A, 
Un=110 VDC 
- 1 kontrolnik jednosmernog napona 
- 2 merna pretvarača za priključak na šant 
100A/60mV (sa izlazni opsegom 0-20mA, ili 4-
20mA) 
- komplet ostale opreme, u koju spadaju zaštitni 
automati, redne stezaljke, preklopke, tasteri, 
ampermetri, voltmetri, voltmetarska preklopka, 
LED pokazivači, mostovi za kleme, P/F 
provodnik, DIN šine, kanalice, oznake za 
provodnike i kablove... 
 
NAPOMENA: Tehnički zahtevi koje treba da 
ispuni uređaj i oprema predviđeni za ugradnju u 
orman razvoda jednosmernog napona sa back-
up baterije, kao i tehnički zahtevi za sam orman, 
definisani su u Prilogu A5.1. ove specifikacije. 

kom. 1 
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Orman razvoda invertorskog napona  
 
U ormanu razvoda invertorskog napona 
predviđena je sledeća oprema: 
 
- komplet ostale opreme, u koju spadaju zaštitni 
automati, kontaktor, redne stezaljke, preklopke, 
tasteri, voltmetar, voltmetarska preklopka, LED 
pokazivači, mostovi za kleme, P/F provodnik, 
DIN šine, kanalice, oznake za provodnike i 
kablove... 
 
NAPOMENA: Tehnički zahtevi za sam orman 
razvoda invertorskog napona, definisani su u 
Prilogu A5.1. ove specifikacije. 

kom. 1 

        

  Ukupno Ormani sopstvene potrošnje, AC i 
DC             

        

A8 Kućni transformatori             

1 

Za potrebe konačno opremljene stanice 
predviđena su dva uljna kućna transformatora 
bez konzervatora 10 ± 2×2,5%/0,4 kV/kV, 50Hz, 
sprege Yz5, snage 160 kVA smešten van 
zgrade na odgovarajućim nosačima.  

kom 2 

        

  Ukupno Ku ćni transformatori             

        

A9 Aku baterija i ispravlja č             
1 Za napajanje jednosmernih krugova (motora 

prekidača, zaštitno upravljačkih 
mikroprocesorskih uređaja, nužnog svetla, kola 
komandovanja kalemima za uključenje i 
isključenje prekidača i tako dalje) predviđena je 
stacionarna akubaterija napona 110 V, koja radi 
u takozvanom "Full - float" spoju sa 
ispravljačem nominalnog izlaznog 
jednosmernog napona 110 V.  
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-  Stacionarnа olovnа AKU baterijа u suvoj gel 
izvedbi, za 110V DC, 200Ah 

  

Pozicija obuhvata isporuku i montažu stalaka. 
Napomena: Tehničke karakteristike zahteve 
AKU baterije date su u Prilogu A5.1. 

kom 2 

        

  -  limeni ormarić sa vratima, približnih dimenzija  
500×500×250mm – kompletno opremljen 
visokoučinskim osiguračima, provodnim 
izolatorima 1kV, signalnim mikroprekidačima za 
110V DC za signalizaciju pregorevanja 
osigurača 

kom 2 

        

Modularni ispravljački sistem nominalnog 
izlaznog jednosmernog napona 110V, 
sastavljen od modula, jedinice za kontrolu i 
monitoring ispravljačkog sistema, zaštitnih 
elemenata (osigurači, automatski prekidači).  
Modularni ispravljački sistem je predviđen za 
ugradnju u sopstveni orman. 
Napomena: Tehničke karakteristike zahtevanog 
modularnog ispravljačkog sistema date su u 
Prilogu A5.1. 

2 

Sve komplet sa povezivanjem i puštanjem u 
rad. 

komplet 2 

        

  UKUPNO Aku baterija i ispravlja č             

        

A10 Invertor             
Modularni invertor predviđen za ugradnju u 
sopstveni orman. 
Napomena: Tehničke karakteristike zahtevanog 
modularnog ispravljačkog sistema date su u 
Prilogu A5.1. 1 

Sve komplet sa povezivanjem i puštanjem u 
rad. 

komplet 1 

        

  UKUPNO Invertor             
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A11 Komandno signalni kablovi             
Komandno signalni kablovi:  

-     sa izolacijom i spoljnim plaštom od PVC 
mase, sa mehaničkom zaštitom od Fe trake, 
nominalnog napona 1 kV, tip PP41  

-     sa izolacijom i spoljnim plaštom od PVC 
mase, sa strujno opteretivom oblogom, 
nominalnog napona 1 kV, tip PP40  

-     sa izolacijom i spoljnim plaštom od PVC 
mase, nominalnog napona 1 kV, tip PP00  

1 

-     Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC 
mase, mnogožični, tip P/M itd. 

komplet 1 

        

  UKUPNO Komandno signalni kablovi             

        

A12 Oprema za obra čunsko merenje sa ormanom              
Obračunsko merenje električne energije i snage 
vrši se u transformatorskim poljima 110 kV 
putem mikroprocesorskih uređaja koji 
obezbeđuju: 
-      Merenje aktivne u klasi 0,2 i reaktivne 
energije u klasi 2;  

-       Petnaestominutno merenje aktivne i 
reaktivne snage  

-      Mikroprocesorski uređaji za merenje aktivne i 
reaktivne energije i aktivne i reaktivne snage 
moraju posedovati impulsne izlaze, koji će 
prosleđivati impulse u JSZU  

1 

-      Detaljne uslove za obračunsko memo mesto 
će dati specijalistička služba JP EMS - Pogon 
tehnika. 

komplet 1 
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-   Dimenzije ormana sa kretnim ramom: 

2200×800×800mm (min) 

  UKUPNO Oprema za obra čunsko merenje sa 
ormanom     

        

        

A13 Telekomunikacije             

Optički razdelnik OR (sa odgovarajućim 
modulima sa po 12 konektora tipa 
Europa2000/APC) i Simetrični razdelnik 
telekomunikacija SM sa KRONE regletama 
10×2 opremljen prema tipskom rešenju JP EPS-
a. Komplet sa spajs kasetama, držačima splajs 
kaseta, pig tail-ovima, adapterima i sl.) za 
smeštaj u orman. 

komplet 1 

        

Uređaj za besprekidno napajanje , UPS, sa 
pripadajućim nazidnim razvodnim ormanom RO 
220V/50Hz (i osiguračima) i kablovima za 
napajanje TK uređaja. 

kom 1 

        

Privodni optički kabl sa 48 monomodnih optičkih 
vlakana za podzemnu vezu od novog optičkog 
razdelnika do novih optičkih spojnih kutija na 
portalima (24FO po G.652 ITU-T i 24FO po 
G.655 ITU-T). Podrazumeva se isporuka 
konektora EUROPA 2000/APC sa optičkim 
modulima u optičkom razdelniku smeštenom u 
TK orman pomenut u tački 1. 

komplet 1 

        

Isporuka razvodnog ormana RO 220V/50Hz za 
nazidnu montažu, sa osiguračima i napojnim 
kablovima za nove TK uređaje. 

kom 1 
        

Isporuka instalacionih TK, UTP odnosno SFTP i 
optičkih kablova za unutrašnju i spoljnu 
montažu sa pripadajućim konektorima, komplet 
sa utikačkim kutijama sa RJ11 i RJ45 
konektorima (za potrebe povezivanja 
računarske opreme i IP telefona). 

komplet 1 

        

1 

Klima uređaj za prostoriju u kojoj je smeštena 
TK oprema. komplet 1 
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Ostala oprema i radovi (TK bakarni kablovi, 
optički kablovi, napojni kablovi, police za 
dokumentaciju, termometri, alati za montažu 
provodnika u KRONE reglete, ispitne viljuške, 
izrada projekta izvedenog objekta i sl.) 

komplet 1 

        

Slobodnostojeći limeni orman,  
dimenzija V x Š x D = 2200mm x 800mm x 
800mm 

kom 1 
        

  UKUPNO Telekomunikacije:             

        

A14 
Zaštita od atmosferskih prenapona u 
postrojenju 110 kV 

    
  

      

1 
Zaštita postrojenja i aparata u njemu od 
direktnih udara groma predviđa se 
gromobranskim šiljcima čiji se raspored i visina 
određuju na osnovu proračuna zaštitne zone. 

komplet 1 

        

  
UKUPNO Zaštita od atmosferskih prenapona 
u postrojenju 110 kV 

    
  

      

        

A15 Uzemljenje TS             

Uzеmlјеnjе pоstrојеnjа izvеsti u svеmu prеmа 
Prаvilniku о tеhničkim nоrmаtivimа zа 
uzеmlјеnjе еlеktrоеnеrgеtskih pоstrојеnjа 
nаzivnоg nаpоnа iznаd 1000 V (Službеni list 
SRЈ br.61/95), ТP 23 ZЕP-а i ТP 5 Dirеkciје zа 
distribuciјu еlеktričnе еnеrgiје. 

Sistеm uzеmlјеnjа ТS izvоdi sе kао združеnо 
uzеmlјеnjе zаštitnоg, rаdnоg i grоmоbrаnskоg 
uzеmlјеnjа. 

Оsnоvni ulаzni pаrаmеtri zа izbоr i 
dimеnziоnisаnjе uzеmlјivačа su spеcifični оtpоr 
tlа i struја dоzеmnоg krаtkоg spоја. 

1 

Spеcifični оtpоr tlа sе оdrеđuје nа оsnоvu 
rеzultаtа mеrеnjа nа tеrеnu gеоеlеktričnim 
kаrtirаnjеm i sоndirаnjеm tlа.  Меrеnjе trеbа dа 
izvrši Ispоručilаc. 

komplet 1 
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Pоdаci о struјi dоzеmnоg krаtkоg spоја bićе 
dаti su u prilоgu Prојеktnоg zаdаtkа, а dоbićе 
sе оd stručnih službi ЈP “Еlеktrоmrеžа” i tо zа 
pеrspеktivni pеriоd mrеžе pоslе 2020. gоdinе. 

Nа оsnоvu pоdаtаkа о spеcifičnоm оtpоru tlа 
nа lоkаciјi budućе ТS 110/10 kV “Niš 6” i 
izvršеnih prоrаčunа gustinе uzеmlјivačа prеmа 
ТP 23 ZЕP, u Glаvnоm prојеktu dеfinisаti plаn 
pоlаgаnjа mrеžаstоg uzеmlјivačа. Uzеmlјivač 
trеbа biti tаkо kоncipirаn dа sе unutаr 
mrеžаstоg uzеmlјivačа nаlаzе svi mеtаlni dеlоvi 
kао štо su nоsаči аpаrаtа, stubоvi pоrtаlа, 
kućištе trаnsfоrmаtоrа sа šinаmа i sličnо, 
pоvеzаni nа uzеmlјivač, kојi u nоrmаlnоm 
pоgоnu nе pripаdајu struјnоm kоlu, а pоstојi 
mоgućnоst dа dоđu pоd nаpоn. 
Prеdvidеti izrаdu uzеmlјеnjа bаkаrnim užеtоm 
kоје trеbа pоlоžiti u rоv dubinе 0,8 m. Bаkаrnо 
užе је nе mаnje оd 70 mm². Uzеmlјivač trеbа 
dа zаdоvоlјаva svе pоtrеbnе kritеriјumе i uslоvе 
prеmа ТP 23 ZЕP. 
Nа mеstimа ukrštаnjа i grаnаnjа zеmlјоvоdnih 
užаdi pоtrеbnо је istе pоvеzаti u zеmlјi struјnim 
stеzаlјkаmа, а spојеvе zаliti vrućim bitumеnоm 
u prоvizоrnо nаprаvlјеnim kаlupimа. 

Pri izvоđеnju uzеmlјеnjа nаstојаti dа svi 
pоprеčni i pоdužni vоdоvi kојi stvarајu mrеžu 
budu iz јеdnоg kоmаdа. 

Zа svaku mеtаlnu mаsu kоја sе uzеmlјuје 
оmоgućеnо је dvоstrаnо vеzivanjе nа 
uzеmlјivač.  
Pоvеzivanjе mеtаlnih kоnstrukciја nа uzеmlјivač 
izvеsti u svеmu prеmа Prојеktu za građevinsku 
dozvolu.  

  

Mеtаlni dеlоvi аpаrаtа kојi sе uzеmlјuјu trеbајu 
biti vеzаni sа mеtаlnоm kunstrukciјоm pоmоću 
Cu užеtа оdgоvarајućеg prеsеkа i kаblоvskih 
pаpučicа, prеmа Prојеktu za građevinsku 
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dozvolu. 

Nа zајеdnički uzеmlјivač trеbа pоvеzаti 
unutrаšnjе uzеmlјеnjе i tеmеlјni uzеmlјivač 
kоmаndnе zgrаdе. 
Prеdvidеti i uzеmlјеnjе spоlјnjе оgrаdе 
pоstrојеnjа u svеmu prеmа Prојеktu za 
građevinsku dozvolu. 
Prеdvidеti svе pоtrеbnе mеrе kаkо nе bi dоšlо 
dо iznоšеnjа pоtеnciјаlа izvan оgrаdе ТS u 
sklаdu sа ТP- 7 ЕPS-Dirеkciје zа distribuciјu. 

Nа ulаzu u pоstrојеnjе kоd ulаznе kаpiје 
prеdvidеti оblikоvanjе pоtеnciјаlа pоstаvlјаnjеm 
pоtеnciјаlnе rаmpе. 

Unutrаšnjе uzеmlјеnjе u pоstrојеnju sе izvоdi 
pоvеzivanjеm svih mеtаlnih mаsа, vrаtа, 
prоzоrа, аrmаturа u mоkrоm čvоru, vоdоvоdnih 
cеvi, mеtаlnih kućištа оrmаnа i rаzvоdnih tаbli 
itd. nа sаbirnicu zа izјеdnаčаvanjе pоtеnciјаlа а 
оdаtlе nа tеmеlјni uzеmlјivač. Izvоdi sе 
bаkаrnim prоvоdnikоm R 16mm², bаkаrnim 
plеtеnicаmа i pоcinkоvanоm čеličnоm trаkоm 
FеZn 30×4 mm. 
Izrаdоm unutrаšnjеg uzеmlјеnjа svi mеtаlni 
dеlоvi оbјеktа dоvоdе nа isti pоtеnciјаl. Bаkаrni 
prоvоdnik sе pоlаžе pо zidu pоd mаltеr 10 cm 
ispоd instаlаciја (prikаzаti u grаfičkоm dеlu 
Prојеktu za građevinsku dozvolu). Užеtоm 
izvеsti i vеzu sаbirnicа zа uzеmlјеnjе u 
rаzvоdnоm оrmаnu RО. Užе pоvеzаti nа 
sаbirnicе u kаsеti zа izјеdnаčаVАnjе 
pоtеnciјаlа. 

  

U kаblоvskе kаnаlе prеdvidеti pоlаgаnjе trаkе 
Fе/Zn kоnstrukciја tаbli i оrmаnа kао i prоfili nа 
kаblоvskоm kаnаlu. 
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Unutrаšnjе uzеmlјеnjе izvеdеnо trаkоm i 
prоvоdnikоm P 16 mm² spојićе sе u kаsеtаmа 
zа izјеdnаčаvanjе pоtеnciјаlа (KIP). Оd kаsеtа 
zа izјеdnаčаvanjе pоtеnciјаlа pоlоžićе sе dо 
zајеdničkоg uzеmlјivačа trаkа Fе/Zn 30×4 mm i 
pоvеzаti nа zајеdničkо uzеmlјеnjе. Kаsеtu zа 
izјеdnаčаvanjе pоtеnciјаlа izrаditi оd dva putа 
dеkаpirаnоg limа dеblјinе 2 mm zа ugrаdnju u 
zid. Kаsеtu zаštititi оd kоrоziје. Kаsеtа је 
približnо dimеnziја 200×300×100 mm i zаtvarа 
sе pоklоpcеm sа zаvrtnjimа, а ugrаđuје sе nа 
0,3 m оd pоdа. U kаsеtu ugrаditi bаkаrnu šinu 
оdgоvarајućеg prеsеkа sа zаvrtnjеm i 
mаtičnоm pоdlоškоm. 

U mоkrоm čvоru pоvеzаti vоdоvоdnu i 
kаnаlizаciоnu cеv kао i mеtаlnu rеšеtku. Kао 
dоpunskа mеrа zа izјеdnаčаvanjе pоtеnciјаlа 
pоstаvlјајu sе kаsеtе zа izјеdnаčаvanjе 
pоtеnciјаlа KIP. Nаpоn dоdirа u zgrаdi nе smе 
biti vеći оd 50 V. Ukоlikо sе prilikоm mеrеnjа 
pоkаžе dа оvaј uslоv niје ispunjеn, pоtrеbnо је 
dоdаti јоš trаkе i sоndi. 

  

Теmеlјni uzеmlјivač izvеsti pоlаgаnjеm trаkе 
FеZn 30x4 mm u tеmеlјni rоv, nа tаmpоn оd 5 
cm u dеlu tеmеlја bеz аrmаturе i u dеlu tеmеlја 
sа аrmаturоm trаku pоlоžiti pо аrmаturi i zа nju 
variti nа 1 m rаstојаnjа. Nа ukrštаnju trаkе u 
tеmеlјu izvеsti pоvеzivanjе trаkе ukrsnim 
kоmаdоm u kućištu ukrsnоg kоmаdа i zаliti 
bitumеnоm. Теmеlјni uzеmlјivač pоvеzаti sа 
zајеdničkim uzеmlјivačеm prеkо kаsеtа zа 
izјеdnаčаvanjе pоtеnciјаlа. Zајеdnički 
uzеmlјivač zgrаdе Cu 1×70 mm² pоlоžеn nа 0,5 
m dubinе i 1 m оdstојаnjа оd tеmеlја i pоvеzаn 
је nа uzеmlјivač RP 110 kV. 
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Spеcifikаciјu оprеmе i kоličinе bаkаrnоg užеtа, 
pоcinkоvanе čеličnе trаkе, bаkаrnih plеtеnicа, 
prоvоdnikа P 16 mm², ukrsnih kоmаdа, kаsеtа 
zа izјеdnаčаvanjе pоtеnciјаlа i drugе оprеmе 
dеfinisаti u Projektu za građevinsku dozvolu. 

Zа svu оprеmu, prе ugrаdnjе, nаdzоrnоm 
оrgаnu dоstаviti dоkаzе о kvаlitеtu u sklаdu sа 
važеćim prоpisimа i stаndаrdimа. 

  UKUPNO uzemljenje TS             

        

A16 Gromobranska instalacija TS             

Grоmоbrаnsku instаlаciјu izvеsti prеmа 
Prаvilniku о tеhničkim nоrmаtivimа zа zаštitu 
оbјеkаtа оd аtmоsfеrskоg prаžnjеnjа (Službеni 
list SRЈ br.11/96), ТP 12 Dirеkciје zа distribuciјu 
еlеktrinе еnеrgiје i važеćim stаndаrdimа iz оvе 
оblаsti.  

Nаčin nа kојi sе оbјеkаt i pоstrојеnjе štiti 
dеfinisаti u Projektu za građevinsku dozvolu. 

Spustеvе dо mеrnоg spоја izvеsti trаkоm FеZn 
30×4 mm pо pоtpоrаmа. 

Меrnе spојеvе izvеsti pоmоću rаzdvојnikа nа 
1,7 m оd kоtе tеrеnа. 

Zеmni uvоdnik је izvоd оd uzеmlјivačа i pоlаžе 
sе pо izlаzu iz zеmlје pо pоtpоrаmа dо mеrnоg 
spоја i štiti sе mеhаničkоm zаštitоm dо visinе 
1,6 m. Nа izlаzu trаkе iz zеmlје trаku zаštititi 
bitumеnоm i ispоd zеmlје u dubini 0,3 m. 

Grоmоbrаnsku instаlаciјu pоvеzаti nа sistеm 
uzеmlјеnjа. 

Spеcifikаciјu оprеmе i pоtrеbnе kоličinе 
dеfinisаti u Projektu za građevinsku dozvolu. 

1 

Zа svu оprеmu, prе ugrаdnjе, nаdzоrnоm 
оrgаnu dоstаviti dоkаzе о kvаlitеtu u sklаdu sа 
važеćim prоpisimа i stаndаrdimа. 

komplet 1 

  

      



ЈП "Електропривреда Србије" Београд Конкурсна документација 
  Јавна набавка бр. 158-16 

Страна 80 од 269 
 

Prе puštаnjа instаlаciје u rаd оbаvеznо је 
izvršiti prеglеd instаlаciје i mеrеnjе. 

Меrеnjе i izdаvanjе аtеstа о isprаvnоsti sistеmа 
grоmоbrаnskе instаlаciје vrši оvlаšćеnо 
prеduzеćе а sprоvоdi Ispоručilаc. 

Plаćа sе rаd i mаtеriјаl. 

  UKUPNO Gromobranska instalacija TS             

        

A17 
Elektri čne instalacije osvetljenja, grejanja 
ventilacije i klimatizacije 

    
        

Spоlјаšnjе оsvеtlјеnjе pоstrојеnjа оbuhvatа 
оsvеtlјеnjе оgrаdе, tј. оsvеtlјеnjе iz rаzlоgа 
оbеzbеđеnjа i оsvеtlјеnjа аpаrаtа - 
funkciоnаlnо оsvеtlјеnjе. Vrеdnоsti оsvеtlјеnjа 
su оdrеđеni prеmа zаhtеvimа iz tеhničkе 
prеpоrukе ТP 14 ZЕP. 
Spоlјаšnjе оsvеtlјеnjе prоstоrа zа pоstrојеnjе 
110 kV rеšiti kао rеflеktоrskо, а mеstа ugrаdnjа 
rеflеktоrа biće dаtа u Projektu za građevinsku 
dozvolu. Prоstоr kојi niје оbuhvaćеn 
rеflеktоrskim оsvеtlјеnjеm оsvеtliti sа 
svеtilјkаmа оdgоvarајućеg tipа pоstаvlјеnih nа 
kаndеlаbеrskim stubоvimа uz оgrаdu 
pоstrојеnjа. 
Оsvеtlјеnjе iz rаzlоgа оbеzbеđеnjа prеdvidеti 
tаkо dа sе оbеzbеdi оsvеtlјеnjе оgrаdе i 
оsnоvnо оsvеtlјеnjе pоstrојеnjа. Rеflеktоri zа 
оvu vrstu оsvеtlјеnjа sе uklјučuјu аutоmаtski 
pоmоću fоtо-rеlеа uz mоgućnоst i ručnоg 
uprаvlјаnjа. 

1 

Dоpunskо оsvеtlјеnjе sе uklјučuје ručnо 
pоmоću grеbеnаstе sklоpkе i mоgućе gа је 
uklјučiti pоsеbnо u dеlu pоstrојеnjа 110 kV. 

komplet 1 
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Pоtrеbаn brој rеflеktоrа i svеtilјki i njihоva snаgа 
оdrеđеni su nа оsnоvu zаhtеva zа pоtrеbnim 
оsvеtlјајеm prеmа ТP 14 ZЕP i dаti ih u 
Projektu za građevinsku dozvolu. Svе pоtrеbnе 
prоrаčunе оsvеtlјаја urаditi prеmа prоrаčunimа 
prоizvоđаčа rеflеktоrа i svеtilјki i prilоžiti kао 
sаstаvni dео Projektu za građevinsku dozvolu. 

Rаzvоdni оrmаni su tipski siluminski оrmаni zа 
spоlјnju mоntаžu, vоdо i prаhо nеprоpustlјivi. 
Uvоdi i izvоdi kаblоva u оrmаnе vršiti krоz 
bаkеlitnе uvоdnicе kоје sе, kао i uvоdnicе nа 
rеflеktоrimа zаtvarајu gitоm. Vеzе u оrmаnu ćе 
sе оstvariti prеkо VS stеzаlјki. Sа unutrаšnjе 
strаnе оrmаnа zаlеpеpiti јеdnоpоlnu šеmu, kао 
i оznаkа dа је primеnjеnо nulоvanjе. 

Pоtrеbаn brој оrmаnа, njihоv rаspоrеd kао i 
spеcifikаciјu оprеmе u оrmаnimа dаti u Projektu 
za građevinsku dozvolu. 

Zаštitu instаlаciје spоlјnjеg оsvеtlјеnjа izvеsti 
nulоvanjеm kоrišćеnjеm pоsеbnоg zаštitnоg 
prоvоdnikа spојеnоg sа nulоm. 

Prеdvidеti pоvеzivanjе svih mеtаlnih mаsа kоје 
nоrmаlnо nisu pоd nаpоnоm nа zајеdnički 
uzеmlјivač ТS. 

Pоlаgаnjе prоvоdnikа zа nаpајаnjе svеtilјki (tip i 
prеsеk kаblа dеfinisаti u Projektu za 
građevinsku dozvolu) prеdvidеti dеlоm krоz 
kаblоvsku kаnаlizаciјu, а nајvišе slоbоdnо. 

Zа svu оprеmu, prе ugrаdnjе, nаdzоrnоm 
оrgаnu dоstаviti dоkаzе о kvаlitеtu u sklаdu sа 
važеćim prоpisimа i stаndаrdimа. 

  

Pо zаvršеnim rаdоvimа nа instаlаciјi spоlјnjеg 
оsvеtlјеnjа pоtrеbnо је mеrеnjеm prоvеriti оtpоr 
izоlаciје izmеđu prоvоdnikа i prеmа zеmlјi i оn 
mоrа dа iznоsi nајmаnjе 0,5 МΩ. Меrеnjе sе 
vrši mеgаоmmеtrоm nаpоnоm 220 V. 
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Plаćа sе rаd i mаtеriјаl. 

U kоmаndnо-pоgоnskој zgrаdi prеdvidеti 
instаlаciје оsvеtlјеnjа, mоnоfаznih i trоfаznih 
priklјučnicа. Оprеmu činе: rаzvоdnа tаblа, 
svеtilјkе, priklјučnicе, kаblоvi. 

Instаlаciјu оsvеtlјеnjа оbuhvatајu rаdnо i nužnо 
оsvеtlјеnjе. Visinа оsvеtlјаја rаdnоg оsvеtlјеnjа 
оdаbrаnа је prеmа ТP-14 ZЕP-а. 

Rаdnо оsvеtlјеnjе prеdvidеti svеtilјkаmа sа fluо 
siјаlicаmа, а u svеmu prеmа prоrаčunu dаtоm u 
Projektu za građevinsku dozvolu.  

Prеdvidеti оsvеtlјеnjе kаblоvskоg prоstоrа 
оdgоvarајućim svеtilјkаmа. 

Nužnо svеtlо sе uklјučuје аutоmаtski 
nеstаnkоm mrеžnоg nаpоnа i rаdi nа 
јеdnоsmеrnоm nаpоnu 110 V. 

Instаlаciјu оsvеtlјеnjа izvеsti prоvоdnicimа - tip i 
prеsеk prоvоdnikа dеfinisаti u Projektu za 
građevinsku dozvolu. 

Prоvоdnici ćе sе pоlаgаti pо zidu pоd mаltеrom. 
Instаlаciје u zidu urаditi sа оdgоvarајućim 
instаlаciоnim mаtеriјаlоm zа ugrаdnju u zid. 
Prеkidаči zа оsvеtlјеnjе ukоlikо nisu nа 
rаzvоdnој tаbli, ugrаđuјu sе nа 1,5 m оd pоdа. 
Svеtilјkе sе mоntirајu nа plаfоn, kао i nа zid 
(kоsе аrmаturе) i nа ćеliје. Snаgе siјаlicа su 
dаtе uz tipоvе svеtilјki, а bоја zа fluо siјаlicе је 
BBH. 
U оbјеktu su prеdviđеnе mоnоfаznе šukо 
utičnicе zа prеnоsnе аpаrаtе kојi služе zа 
intеrvеnciјu. 

2 

Instаlаciјu mоnоfаznih šukо utičnicа izvеsti 
prоvоdnikоm (tip i prеsеk prоvоdnikа dеfinisаti u 
Projektu za građevinsku dozvolu).  

komplet 1 
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Prоvоdnici sе pоlаžu nа isti nаčin kаkо је 
rеčеnо kоd оsvеtlјеnjа. Моnоfаznе šukо 
utičnicе mоntirајu sе nа 0,5 m оd pоdа. 
Ugrаdićе sе siluminskе mоnоfаznе šukо 
utičnicе zа ugrаdnju u zid. Prеdvidеti i mоntаžu 
šukо utičnicа nа visini pоtrеbnој zа mоntаžu 
urеđаја zа klimаtizаciјu nа visini dаtој u 
mаšinskоm prојеktu vеntilаciје i klimаtizаciје za 
građevinsku dozvolu.  
Тrоfаznе šukо utičnicе u pоstrојеnju i 
kоmаndnој sаli nаmеnjеnе su zа priklјučаk 
trоfаznih pоtrоšаčа. Instаlаciја zа trоfаznе šukо 
utičnicе izvеšćе sе nа isti nаčin kаkо је rеčеnо 
kоd instаlаciја оsvеtlјеnjа. 
Ugrаdićе sе siluminskе trоfаznе šukо utičnicе 
zа ugrаdnju u zid. Utičnicе sе mоntirајu nа 0,5 
m оd pоdа. Dеtаlјnа spеcifikаciја svеtilјki, 
mоnоfаznih i trоfаznih utičnicа i kаblоva kао i 
njihоvе kаrаktеristikе i kоličinе dаti u Projektu 
za građevinsku dozvolu. 

Rаzvоdni оrmаn izrаđеn је оd dva putа 
dеkаpirаnоg limа zа ugrаdnju u zid u zаštiti P44 
(DIN) - dihtоvan prоtiv prоdоrа vlаgе i prаšinе. 
Vrаtа sе zаtvarајu cilindričnоm brаvоm. U 
оrmаn sе ugrаđuје оprеmа prеmа јеdnоpоlnој 
šеmi i prеdmеru dаtim u Projektu za 
građevinsku dozvolu. Prеdvidеti ugrаdnju 
аutоmаtskih zаštitnih оsigurаčа. 
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Pоštо sе u rаzvоdnоm оrmаnu pојаvlјuјu rаznе 
vrstе nаpоnа pоtrеbnо ih је rаzdvојiti pеrtinаks 
plоčоm i rаzvоdnim plоčicаmа оznаčiti gdе је 
kојi nаpоn. Svе ugrаđеnе еlеmеntе оznаčiti 
nаtpisnim plоčicаmа. U оrmаnu vеzе sа 
instаlаciјоm zа nultе i zаštitnе vоdоvе izvеsti 
prеkо оdgоvarајućih sаbirnicа, а zа fаznе 
vоdоvе prеkо VS stеzаlјki. Zаštitnu i nultu 
sаbirnicu spојiti i оznаčiti nа оrmаnu dа је 
sistеm zаštitе nulоvanjе (ТN-S). Vrаtа оrmаnа i 
оrmаn pоvеzаti bаkаrnоm plеtеnicоm prеsеkа 
kао i nаpојni vоd. Nа unutrаšnju strаnu оrmаnа 
zаlеpiti јеdnоpоlnu šеmu prеmа izvеdеnоm 
stаnju i оznаkаmа. Zаštitnu sаbirnicu spојiti nа 
prihvatni vоd unutrаšnjеg uzеmlјеnjа 
prоvоdnikоm P 16 mm². Nаpајаnjе rаzvоdnоg 
оrmаnа RО izvеsti prоvоdnikоm kојi ćе sе 
pоlоžiti оd оrmаnа nаizmеničnоg nаpоnа dеlоm 
u kаblоvski kаnаl, а dеlоm u zid pоd mаltеr. 
Nužnо svеtlо sе dоvоdi iz оrmаnа 
јеdnоsmеrnоg nаpоnа nа rаzvоdnu tаblu. 
Dеtаlјnа spеcifikаciја оprеmе u rаzvоdnоm 
оrmаnu i njihоvе kаrаktеristikе i kоličinе biće 
dаti u Projektu za građevinsku dozvolu. 

Zа svu оprеmu, prе ugrаdnjе, nаdzоrnоm 
оrgаnu dоstаviti dоkаzе о kvаlitеtu u sklаdu sа 
važеćim prоpisimа i stаndаrdimа. 

Prе puštаnjа instаlаciје u rаd оbаvеznо је 
izvršiti prеglеd instаlаciје i mеrеnjе u sklаdu sа 
Prаvilnikоm о tеhničkim nоrmаtivimа zа 
instаlаciјu niskоg nаpоnа. Меrеnjе i izdаvanjе 
аtеstа о isprаvnоsti instаlаciје vrši оvlаšćеnо 
prеduzеćе а sprоvоdi Ispоručilаc. 

Plаćа sе rаd i mаtеriјаl. 

3 Prојеktоm grејаnjа, hlаđеnjа i vеntilаciје 
оbuhvatiti kоmаndnо-pоgоnsku zgrаdu ТS. 
Rаspоrеd i nаmеnа prоstоriја su dеfinisаni 
grаđеvinskim i еlеtrо prојеktоm. 

komplet 1 
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Grејаnjе i hlаđеnjе prеdvidеti zа prоstоriје 
kоmаndе i pоstrојеnjе 110 kV i 10 kV. 

Zа pоtrеbе grејаnjа i hlаđеnjа оbјеktа prеdvidеti 
sistеm klimаtizаciје u vidu split sistеmа grејаnjа 
i hlаđеnjа sа dirеktnоm еkspаnziјоm (kаsеtni 
VRV sistеm). Sistеm sе sаstојi оd јеdnе ili višе 
spоlјnih јеdinicа i pоtrеbnоg brоја unutrаšnjih 
јеdinicа, prеmа prоrаčunu. 

Оčеkivanо tеmpеrаturnо pоdručје rаdа јеdinicа: 

-       u rеžimu hlаđеnjа оd -10°C d о +43°C, 

-       u rеžimu grејаnjа оd -15°C d о +20°C. 

  

Јеdinicе mоrајu biti prеdviđеnе zа rаd u svim 
tеmpеrаturnim rеžimimа (lеtо/zimа). Spоlјаšnjа i 
unutrаšnjе јеdinicе mоrајu biti pоvеzаnе 
bаkаrnim cеvоvоdоm оdgоvarајućih dimеnziја. 
Cеvоvоd trеbа dа је tоplоtnо izоlоvan cеvnоm 
izоlаciјоm kоја оdgоvarа prоpisimа i prоpisnо 
оvеšаn. 
Grаnаnjе instаlаciје sе vrši pоmоću fаbričkih 
rаčvi, čimе је оmоgućеnа prаvilnа distribuciја 
tеčnе i gаsоvitе fаzе rаshlаdnоg mеdiјumа. 

Kоndеnzаt, kојi sе stvarа u tоku еksplоаtаciје 
nа unutrаšnjim јеdinicаmа, mоrа dа sе оdvоdi 
pоsеbnо prојеktоvanоm kоndеznоm mrеžоm. 
Sаbirnе cеvi sе vоdе plаfоnоm оbјеktа sа 
pоtrеbnim pаdоm i ulivaјu prеkо sifоnа u 
pоstојеćе kаnаlizаciоnе vеrtikаlе u оbјеktu. 
Cеvi kоndеnznе mrеžе trеbа dа su оd 
pоliprоpilеnа (PPR), prеdviđеnе zа vоdоvоdnu 
instаlаciјu, prоpisnо učvršćеnе оbuјmicаmа sа 
gumеnim оdstојnikоm. 
Pоrеd svakе unutrаšnjе јеdinicе prеdvidеti 
rеviziоni оtvоr kаkо bi sе оmоgućilе еvеntuаlnе 
intеrvеnciје. 

  

Оdvоd kоndеnzаtа vоditi sа pоtrеbnim pаdоm 
prеmа spоlјnоm zidu. 
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Vеntilаciјоm оbuhvatiti tеhničku prоstоriјu zа 
smеštај АKU bаtеriја (zа sаnitаrni čvоr 
prеdvidеti prirоdnu vеntilаciјu). 

Grejanje se rešava za sve prostorije iz 
tehnoloških razloga. Za zagrevanje se koriste 
savremeni uređaji za grejanje na električnu 
energiju, opremljeni prekidačem i termostatom.  

Dеtаlјnu spеcifikаciјu оprеmе kао i njihоvе 
kаrаktеristikе i kоličinе dаti u Projektu za 
građevinsku dozvolu. Zа svu оprеmu, prе 
ugrаdnjе, nаdzоrnоm оrgаnu dоstаviti dоkаzе о 
kvаlitеtu u sklаdu sа važеćim prоpisimа i 
stаndаrdimа. 
Plаćа sе rаd i mаtеriјаl. 

  
UKUPNO Elektri čne instalacije osvetljenja, 
grejanja ventilacije i klimatizacije 

    
  

      

        

A18 ZAŠTITNA OPREMA I IZOLACIONI ALAT - 
NABAVKA I MONTAŽA     

  
      

-          Izolaciona motka (za prenosno uzemljenje) 

-          Savitljivo uže preseka 50 mm² (za 
prenosno uzemljenje) 

-          Savitljivo uže za tri faze (za prenosno 
uzemljenje) 
-          Priključna stezaljka za provodnik - gornja 
(za prenosno uzemljenje) 
-          Priključna stezaljka za provodnik - donja 
(za prenosno uzemljenje) 

-          Jednopolni indikator napona  za naponski 
nivo 110 kV 

-          Jednopolni indikator napona  za naponski 
nivo 10 kV 

-          Izolaciona klješta za zamenu osigurača 
visokog napona 

1 

-          Izolacione rukavice 

komplet 1         
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-          Izolacione čizme 

-          Zaštitni šlem od PVC-a 

-          Izolaciona zaštitna pregrada, dimenzija 
1000×700 mm 

-         Tablice za označavanje faza na 
sabirnicama i u svim poljima i td 

  
UKUPNO ZAŠTITNA OPREMA I IZOLACIONI 
ALAT - NABAVKA I MONTAŽA 

    
  

      

        

A19 VIDEO NADZOR - NABAVKA I MONTAŽA             

Sistеm vidео nаdzоrа оbuhvatа pоkrivanjе 
kоmplеtnоg spоlјаšnjеg dеlа pоstrојеnjа, ulаznu 
kаpiјu, prоstоriјu u kојој је smеštеnо pоstrојеnjе 
110 kV, prоstоriјu u kојој је smеštеnо 
pоstrојеnjе 10 kV, kао i kоmаndnu prоstоriјu . 
Sistеm vidео nаdzоrа је аnаlоgnоg tipа i sаstојi 
sе iz оdgоvarајućеg brоја kаmеrа, zа spоlјnu i 
unutrаšnju mоntаžu, mеtаlnih stubоva zа 
mоntаžu kаmеrа, kаblоva, DVR urеđаја zа 
snimаnjе vidео mаtеriјаlа i mоnitоra zа 
prаćеnjе. 

Svе kаmеrе su kоlоr, аnаlоgnе, IR dаn/nоć sа 
funkciјоm dеtеkciје pоkrеtа minimаlnе rеzоluciје 
600/600 ТVL. Spоlјnе kаmеrе mоrајu biti 
smеštеnе u kućištа sа stеpеnоm zаštitе IP65 u 
kојimа sе nаlаzе grејаč i vеntilаtоr. 

1 

DVR mоrа biti оprеmlјеn hаrd diskоm 
kаpаcitеtа dоvоlјnоg dа оbеzbеdi snimаnjе оd 
nајmаnjе 30 dаnа i pоmоćnim еkstеrnim hаrd 
diskоm istоg kаpаcitеtа zа аrhivirаnjе zаpisа pо 
žеlјi. 

komplet 1 

  

      

  
UKUPNO VIDEO NADZOR - NABAVKA I 
MONTAŽA 
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A20 
KONTROLA PRISTUPA - NABAVKA I 
MONTAŽA     

  
      

Sistеm kоntrоlе pristupа оd nеоvlаšćеnоg 
ulаskа u pоstrојеnjе sаstојi iz slеdеćih dеlоva: 
cеntrаlnа јеdinicа zа kоntrоlu pristupа, 
tаstаturа-šifrаtоr, mаgnеtni kоntаkti nа vrаtimа, 
аlаrmnа sirеnа sа blјеskаlicоm i kаblоvskа 
instаlаciја. 
Cеntrаlnа јеdinicа zа kоntrоlu pristupа mоrа dа 
sаdrži minimum tri ulаznе liniје, GSМ mоdul i 
pоtrеbni аplikаtivni sоftvеr i licеncе sа 
mоgućnоšću intеgrаciје sа оstаlim sistеmimа 
zаštitе. 
Prеdvidеti pоziciоnirаnjе šifrаtоrа nа sаmоm 
ulаsku u pоstrојеnjе (nа kаpiјi), smеstiti gа u 
kutiјu (sа stеpеnоm zаštitе IP65) sа vrаtаncimа 
i brаvicоm. 
Sistеm pеrimеtаrskе zаštitе sе sаstојi оd IC 
dеtеktоrа i cеntrаlnоg urеđаја kојi оbеzbеđuјu 
оtvоrеnе prоstоrе оgrаničеnе spоlјnоm 
оgrаdоm оd nеоvlаšćеnоg upаdа. 

IC dеtеktоri (pаr prеdаја/priјеm) sе mоntirајu nа 
stubоvе, sаdržе minimum tri IC snоpа, zа 
rаstојаnjа dо 100 m. 

1 

Cеntrаlni urеđај mоrа dа sаdrži GSМ mоdul zа 
slаnjе аlаrmnih pоrukа i kоmunikаciоnih 
intеrfејsа zа pоvеzivanjе sа оstаlim sistеmimа. 

Dео оprеmе zа vidео nаdzоr, kоntrоlu pristupа i 
pеrimеtаrskе zаštitе kао i nаpајаnjе tih sistеmа 
mоntirајu sе u nоvi 19'' rаck ТK оrmаn u 
kоmаndnој prоstоriјi. 

  

Dеtаlјnu spеcifikаciјu оprеmе i mаtеriјаlа, 
njihоvе kаrаktеristikе i kоličinе dаti u Projektu 
za građevinsku dozvolu. 

komplet 1 
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Zа svu оprеmu, prе ugrаdnjе, nаdzоrnоm 
оrgаnu dоstаviti dоkаzе о kvаlitеtu u sklаdu sа 
važеćim prоpisimа i stаndаrdimа. 

Krајnjа mоntаžа sistеmа оbuhvatа: mоntаžu i 
pоvеzivanjе rеk оrmаnа i оprеmе kоја sе 
smеštа u njеgа, pоvеzivanjе kаblоva nа оbа 
krаја, puštаnjе u rаd i funkciоnаlnо ispitivanjе, 
оbuku оsоblја i ispоruku tеhničkе 
dоkumеntаciје sа uptstvоm zа rukоvanjе i 
оdržаvanjе. 
Plаćа sе rаd i mаtеriјаl. 

  
UKUPNO KONTROLA PRISTUPA - 
NABAVKA I MONTAŽA 

    
  

      

        

A21 PROTIVPOŽARNI UREĐAJI             

Oprema i materijal protivpožarnih uređaja za RP 
110kV i transformaciju 110/10kV: 

-          Protivpožarni aparat za gašenje početnih 
požara punjen prahom S, prevozni, sa 
sadržajem od 50 kg, (SRPS Z.C2.135) 
-          Nadstrešnica radioničke izrade od 
kutijastog profila i salonita, za zaštitu 
protivpožarnih aparata S-50 od atmosferskih 
padavina i toplote 

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

-          Sanduk sa peskom, 1m³ sitnog suvog 
peska. Sanduk je od metalni, crvene boje 

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

1 

Oprema i materijal protivpožarnih uređaja u 
komandno - pogonskoj zgradi: 

komplet 1 
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-          Protivpožarni aparat za gašenje početnih 
požara punjen gasom CO2, sadržine 5kg (SRPS 
Z.C2.040), tip CO2 

-          Protivpožarni aparat za gašenje početnih 
požara punjen gasom CO2, sadržine 10kg 
(SRPS Z.C2.040), tip CO2 
-          Protivpožarni aparat za gašenje početnih 
požara suvim prahom, sadržine 9kg (SRPS 
Z.C2.035), tip S 

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

  UKUPNO PROTIVPOŽARNI UREĐAJI             

        

A22 DOJAVA I SIGNALIZACIJA POŽARA             

Prеdvidеti sistеm zа dојаvu pоžаrа аdrеsibilnоg 
tipа u svim оbјеktimа unutаr оgrаdе ТS.  

Sistem za signalizaciju požara ima za cilj da 
otkrije požar u njegovim ranim fazama i na ztaj 
način minimizira opasnost od požara za prisutne 
ljude, objekat kao i njegovu sadržinu i da bi se u 
punoj meri iskoristile prednosti sistema za ranu 
detekciju požara i započelo gašenje požara u 
njegovim početnim fazama. 

Sistem za dojavu požara u svakom od objekata 
sačinjava: 

-          signalna centrala 
-          automatski detektori požara: optički i 
termički 

-          ručni javljači požara 

-          alarmne sirene 

-          kablovska instalacija 

  

1 

Šema sistema za dojavu požara u objektu biće 
data u Projektu za građevinsku dozvolu. 

komplet 1 
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Kablovska instalacija je predviđena kao uzidna 
u PVC gibljivim crevima Ø19mm. Na mestima 
priključka ostaviti rezervu 30-50cm. 

Svi predviđeni kablovi za vezivanje javljača u 
petlju su tipa J-H(St)H 1×2×0,8mm², a za vezu 
sirena sa centralnom jedinicom su tipa J-H(St)H 
1×2×0,8mm² FE180 E30. 
Provodnici za detektorske linije moraju se 
polagati od podnožja do podnožja bez 
prekidanja. 

Pre puštanja instalacije u rad izvođač je dužan 
da proveri otpornost izolacije kablova. 

Plаćа sе rаd i mаtеriјаl. 

  
UKUPNO DOJAVA I SIGNALIZACIJA 
POŽARA     

  
      

        

A23 Merenja i atesti             

o         Ispitivаnjе SМТ 

o         Ispitivаnjе NМТ 

o         Funkciоnаlnо ispitivаnjе 110 kV pоlја 

o         Kоnfigurisаnjе, pоdеšаvаnjе i ispitivаnjе 
оrmаnа zаštitе 10kV i 110kV, kao i ormana 
sopstvene potrošnje sa puštаnjеm u rad svih 
pоlја 
o         Pоdеšаvаnjе (nulti sеrvis) prеkidаčа i 
rаstаvlјаčа 

o         Kоnfigurisаnjе, pоdеšаvаnjе i ispitivаnjе 
svih uređaja u ormanu daljinskog upravljanja, 
kao i lokalnog SCADA sistema 

o         Funkcionalno ispitivanje sistema za dojavu 
požara, video nadzora i kontrole pristupa i 
puštanje u rad 

o         Ispitivanje zaštitne opreme i izdavanje 
atesta 

1 

o         Merenje i izrada izveštaja o izvršenom 
merenju koji će obuhvаtiti: 

komplet 1         
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-          otpor rasprostiranja uzemlјivаča postrojenja 

-          maksimalni napon uzemlјivаča 

-          napon dodira i koraka unutar i van 
postrojenja 
-          kontrola povezanosti uzemljenja 

-          vizuelni pregled 

-          iznošenje potencijala vаn ograde 
postrojenja 
-          ispitivanje sistema gromobranske zaštite 

-          ispitivanje električnih instalacija niskog 
napona itd. 

  UKUPNO Merenja i atesti             

        

A24 Rezervni delovi             

  
o         Mikroprocesorski uređaj glavne zaštite TP 
110 kV kom. 1 

  
      

  o         Mikroprocesorski uređaj zaštite TP 10 kV kom. 1         

  o         Mikroprocesorski uređaj zaštite IP 10 kV kom. 1         

  
o         Komplet rezervnih delova potrebnih za 
održavanje 110 kV postrojenja komplet 1 

  
      

  
o         Komplet rezervnih delova potrebnih za 
održavanje 10 kV postrojenja komplet 1 

  
      

  

o         Komplet rezervnih delova potrebnih za 
održavanje energetskih transformatora 110/10 
kV 

komplet 1 
  

      

  UKUPNO rezervni delovi             

        

A25 Obuke             

  
o         Obuka za održavanje i ispitivanje 110 kV 
postrojenja za 4 izvršioca kom. 1 

  
      

  
o         Obuka za održavanje i ispitivanje 10 kV 
postrojenja za 4 izvršioca kom. 1 

  
      

  
o         Obuka za održavanje i ispitivanje 
mikroprocesorske uređaje za 4 izvršioca kom. 1 

  
      



ЈП "Електропривреда Србије" Београд Конкурсна документација 
  Јавна набавка бр. 158-16 

Страна 93 од 269 
 

  UKUPNO Obuke             

        

  UKUPNO III: ELEKTROMONTAŽNI RADOVI             

        
IV GRAĐEVINSKI RADOVI             
B1 Nosači aparata             

  

Neposredno uz transformatore nalaze se odvodnici 
prenapona 110KV i 10kV, kao i nosači uzemljivača 
zvezdišta, ručnog rastavljača i transformatora za 
pravljenje veštačke nule. Razvodna postrojenja 
10kV i 110kV su u zgradama tako da nema 
klasičnih nosača aparata. 

            

Temelji nosača aparata se izvode od armiranog 
betona MB30, armirani mrežastom armaturom. 
Betoniranje temelja nosača aparata je predviđeno 
je u dve faze. U prvoj fazi betoniranja temelja 
nosača aparata se ostavljaju ankerne rupe, 
dimenzija prema projektu. Zalivanje ankernih rupa 
u II fazi betonom MB30, istog kvaliteta kao i za prvu 
fazu, vrši se nakon postavljanja, centrisanja i 
kompletne provere ankerovanja čelične 
konstrukcije. 

U cenu uračunati iskop zemlje, postavljanje oplate, 
nabavku i ugradnju armature, nabavku i ugradnju 
mršavog betona, betona MB30, sitnozrnog betona i 
sve ostale radove potrebne da se izradi temelj u 
potpunosti. 

B.1.1 

Obračun će se vršiti po m3 komplet urađenog 
temelja prema detaljima iz projekta. 

m³ 20         

 UKUPNO Nosa či aparata       

        

B.2 Temelji transformatora i protiv požarni zid 
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B.2.1 

-Temelji i kade transformatora: 
 - Temelj transformatora se sastoji od dve 

temeljne trake širine 80cm koje se spajaju u 
zajedničku temeljnu stopu širine 3.70m. Na 
temeljnim trakama ugrađuju se šine na koje se 
postavlja transformator. Betonska kada je 
dimenzija 8.0 х 5.0 m i projektovana je da u slučaju 
havarije primi izliveno ulje iz jednog transformatora. 
Iz protivpožarnih razloga u kadi transformatora se 
ugrađuju rešetke, a preko njih sloj granulisanog 
šljunka 0 40 - 60mm. Temelj i kada transformatora 
se izvode betonom MB30 i armiraju glatkom 
armaturom GA 240/360 i zavarenim armaturnim 
mrežama MAG 500/560. Ispod temelja i kade 
transformatora se izvodi tampon sloj od mršavog 
betona MB15 d~5cm. Antikorozivnu zaštitu rešetki i 
nosača rešetki u kadi transformatora, ankera i 
čeličnih ploča za fiksiranje šina izvesti toplim 
cinkova njem.  

 Obračun će se vršiti po komplet izvedenom 
temelju i kadi transformatora u svemu prema 
detaljima iz projekta i tehničkim propisima. 

kom 2     

B.2.2 

-Protivpožarni zid: 
 - Zid je armiranobetonski, dužine 5.Om, 
visine 5.5m i debljine 0.2m. Izvodi se od betona 
MB30 armiran glatkom armaturom GA 240/360, u 
svemu prema detaljima iz projekta. Urađen je na 
temeljnoj gredi širine 1.6 m i visine 1.5 m. 
Protivpožarni zid se izvodi od MB30 i armira u 
svemu prema projektu. 
 Obračun će se vršiti po komplet izvedenom 
protivpožarnom zidu u svemu prema detaljima iz 
projekta i tehničkim propisima. 

komplet 1     

 Ukupno temelji transformatora i protiv požarni zid       
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B.3 Jama za ulje i uljna kanalizacija       

B.3.1 

 -Jama za ulje: 
 U okviru ove izgradnje predviđena je 

ugradnja dva transformatora snage 31.5MVA. 
Svaki od transformatora koji će biti u funkciji u sebi 
sadrži maksimum 16.000 kg trafo ulja. Jama za ulje 
je pravougaonog oblika dimenzija 5.4x3.0 m. 
Obzirom da se u jamu uliva osim ulja i znatna 
količina vode, nova jama će biti tako konstruisana 
da obezbeđuje odvajanje ulja od vode i odvođenje 
vode pomoću pumpne stanice u odvodni kanal 
pored ograde TS. Prostor ispred jame i crpne 
stanice će se ograditi zaštitnom niskom drvenom 
ogradom, na koju treba postaviti opomensku tablicu 
za zabranu ulaska motornih vozila u taj prostor. 
Propisano je da uljna jama ima zapreminu koja 
odgovara najvećoj zapremini ulja u jednom 
transformatoru. Konstrukcija uljne jame omogućuje 
prijem ukupnog trafo ulja iz jednog transformatora, 
kao i ukupne količine atmosferske i protivpožarne 
vode koja kroz trafo kadu dospeva u uljnu jamu. 
Uljna jama se sastoji od tri komore i to:Ulivna 
komora, Komora za razdvajanje i stabilizaciju 
tečnosti i izlivna komora za vodu.  

-Dimenzionisanje uljne jame: 
 - Zakonskim propisima regulisano je da 

uljna jama mora imati kapacitet najmanje jednak 
ukupnoj količini ulja najvećeg transformatora u 
postrojenju. Projektnim zadatkom određena je 
ugradnja dva transformatora snage 31.5MVA, koji 
sadrže po 16 000 kg trafo ulja, odnosno 18m3. 

-Konstruktivne pojedinosti: 
 - Dimenzije su jasno prikazane u grafičkom 

del u projekta. Ceo objekat će se izraditi od 
vodonepropusnog armiranog betona MB30, marke 
vodonepropustljivosti V6, saglasno statičkom 
proračunu i detaljima.  

komplet 1     
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 - Konstrukcija zidova i podova mora biti 
izvedena od betona koji će garantovano biti 
vodonepropusan. Klasičnu izolaciju ispod donje 
ploče i na zidovima sa spoljašnje strane izvesti od 
jednog hladnog premaza bitulitom i dva premaza 
gralbitom. Ovu izolaciju na delovima gde se izvodi 
vertikalno uz zidove, zaštititi PVC bobičastom 
trakom. Jamu sa unutrašnje strane zaštititi 
epoksidnim premazima na podu i zidovima. U 
gornjoj ploči ostaviće se revizioni silazi na sve tri 
komore. Svaka komora ima ventiiacionu cev 
0100mm koja je 50cm iznad zemlje. 

 Obračun će se vršiti za komplet izvedenu 
jamu za ulje i crpnu stanicu sa svim pripadajućim 
elementima u svemu prema detaljima iz projekta i 
tehničkim propisima 

B.3.2 

-Uljna kanalizacija i šahtovi: 
 - Ovim projektom je predviđena izrada uljne 

kanalizacije od centrifugiranih betonskih cevi sa 
glatkom unutrašnjom površinom 0300mm i PVC 
cevi 0200mm. Cevi se nalaze u sloju peska 10cm 
sa donje i gornje strane, a iznad peska je 
predviđena nabijena zemlja. Poslednji sloj od 20cm 
izvesti od humusa, koji odvojen za tu svrhu. Zbog 
agresivnosti ulja spojeve cevi treba obraditi 
cementnim malterom. Na svim mestima priključenja 
cevi izvode se šahtovi. Šahtovi su od 
vodonepropusnog armiranog betona MB30, marke 
vodonepro-pustljivosti V6 sa izradom kinete u 
unutrašnjosti šahta. Da bi se obezbedila 
vodonepropusnost, šahtove betonirati u svemu kao 
jamu za ulje, a sa unutrašnje strane zidova obraditi 
ih epoksidnim premazima. Poklopci na šahtovima 
su tipski iivenogvozdeni. 

 Obračun će se vršiti po dužnom metru 
komplet izvedene uljne kanalizacije sa svim 
pripadajućim delovima prema detaljima iz projekta i 
tehničkim propisima 

m 30      

 Ukupno jama za ulje i uljna kanalizacija 
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B.4 Komandno pogonska zgrada             
Sadržaj objekta – namena prostorija: 

Objekat je urađen kao prizemni sa tehničkom 
etažom neto površine 260.62 m2. U prizemlju 
objekta nalazi se: ulazni trem, hodnik, sanitarni 
blok, prostorija sopstvene potrošnje, akubaterija i 
predprostor akubaterije, TK prostorija je u sastavu 
komandne sale, razvodno postrojenje 110 kV u 
kojoj se nalazi kranska staza i kran za manipulaciju 
opreme. Neto površina prizemlja je 185.36 m2. 
Ispod razvodnog postrojenja 110kV nalazi se 
tehnička etaža površine 75.26 m2. 

� Konstrukcija objekta: 

•       Objekat je fundiran na armirano-betonskim 
temeljnim trakama ispod zidova i temeljnim 
stopama ispod stubova rama. Dubina fundiranja je 
određena iz uslova da postoji tehnička etaža ispod 
prizemlja.  

•       Konstrukcija je armirano-betonska. Zidovi su 
zidani, ukrućeni horizontalnim i vertikalnim 
serklažima. 
•       Međuspratna konstrukcija je LMT debljine 
16+4cm. LMT tavanica iznad razvodnog 
postrojenja oslanja se na jednobrodne ramove 
raspona 6.90 m. 
•       Podne ploče su debljine 10cm, odnosno 16cm u 
razvodnom postrojenju. 

•       Krovna konstrukcija je izvedena u svemu prema 
detaljima iz projekta dimenzionisanih prema 
statičkom proračunu. 

B.4.1  

� Spoljašnja obrada: 

komplet 1         
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- Svi spoljašnji zidovi urađeni su delom kao 
“sendvič“ zid debljine 37cm koji se sastoji od giter 
bloka debljine 19cm, termoizolacije od tervola 
d=5cm i fasadne silikatne opeke debljine d=12cm, 
a delom kao kasetirana fasada u konstrukciji od 
aluminijumskog lima tipa „ALUBOND“ ili 
odgovarajzće. Završna obrada površine 
aluminijsmkog lima (oko 140m2) vršiti postupkom 
anodne oksidacije – eloksažom. Montaža suvim 
postupkom. Fasadu snabdeti potrebnom 
potkontrukcijom i potrebnim dodatnim materijalom. 
 
Jedino su kalkanski zidovi na spoju komandnog 
dela i razvodnog postrojenja i kod ulaznog trema 
urađeni kao “demit” fasada. 
 
 
NAPOMENA: Boju za eloksiranje odrediti uz 
saglasnot odgovornog lica Naručioca. 
 
� Unutrašnja obrada: 

•    Unutrašnji zidovi su izvedeni od giter bloka 
debljine  19cm i opeke debljine 12cm. Zidovi su 
malterisani i obrađeni različito u zavisnosti od 
namene prostorije, a u svemu prema projektu. 

•    Podovi su takođe različiti u zavisnosti od namene 
prostorija, a u svemu prema projektu. 

•    Prozori na objektu izvedeni su od eloksiranog 
aluminijuma u tonu po izboru projektanta. Prozori 
su sa termoprekidom i zastakljeni su dvostrukim 
termopan staklom 4+12+4. Vrata na objektu su 
urađena od eloksiranog aluminijuma u tonu po 
izboru projektanta. 

•    U razvodnom postrojenju 110kV na visini od 
5.25m planiran je kran za potrebe unosa GIS 
postrojenja. Nosivost krana treba da zadovolji 
potrebe svih elemenata GIS postrojenja. 
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Obračun će se vršiti po m2 kompletno izvedene 
zgrade u svemu prema detaljima iz projekta i 
tehničkim propisima. 

  
  UKUPNO Komandno pogonska zgrada             

    
 

    

B.5 Plato, staze, ograda, i kablovska kanalizacija           

  

Plato postojeće trafostanice Nis 6 35/10 kV 
rekonstruiše se kako bi ispunio zahteve 
rekonstrisane trafostanice 110/10 kV, Sa starog 
platoa se uklanja stara zgrada i temelji. Sa površine 
budućih saobraćajnica uklanja se kompletan sloj 
humusa, i u slučaju da je ta debljina veća od 
debljinenosećih slojeva saobraćajnica vrši se 
nasipanje terena. Rekonstruiše se kapija tako da je 
njena širina za prolaz teretnih vozila 6,0m i 1,0m za 
ulaz pešaka. Zadržava se postojeći nagib platoa 
koji odvodi atmosfersku vodu od ulice, i predviđa se 
izrada drenažnog sistema kojim se ova voda 
sprovodi u sistem gradske kanalizacije. 

            

B.5.1 Kablovska kanalizacija: m 30         
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•    Energetski kablovi između transformatora i 
razvodnog postrojenja 10kV vode se kablovskim 
kanalima. Unutrašnje dimenzije kanala su 
80x60cm, Debljina zidova i dna kanala je 12cm, i 
pokrivaju se betonskim pločama debljine 9cm i 
širine 50cm. Na delu kablovskih kanala koji se 
ukrštaju sa saobraćajnicom izrađuju se 
armiranobetonski bunkeri, istog unutrašnjeg 
poprečnog preseka. Debljina zidova i dna bunkera 
je 20cm, dok je debljina poklopnih ploča 26cm, jer 
preko njih treba da pređe vučni voz. Za slučaj 
pojave površinskih voda u šahtovima je predviđena 
ugradnja PVC cevi Φ100mm u podu sa jamom 
dimenzija 25/25/З0ст, koja je ispunjena šljunkom. 
Cevi se u kanalima ugrađuju na razmaku od 2,0m. 

Obračun će se vršiti po metru dužnom kablovske 
kanalizacije i svih pripadajućih delova u svemu 
prema detaljima iz projekta i tehničkim propisima. 

-Transportne staza širine 6.0 m: 

•  Transportna staza širine 6,0m je projektovana je 
za transport transformatora. Ovim projektom je ova 
transportna staza obuhvaćena od ulazne kapije i 
kroz postrojenje. 

•  Posteljica staze se izvodi u nagibu od 3% zbog 
odvodnjavanja i nabija odgovarajućom 
mehanizacijom do moduia stišljivosti MS = 
150daN/cm2.  

B.5.2 

•  Iznad posteljice se izvodi trup transportne staze 
debljine 45cm. Prvi sloj u debljini od 25cm radi se 
od tucanika frakcije 0-63mm, koji se nabija 
odgovarajućom mehanizacijom do modula 
stišljivosti MS=600daN/cm2. Drugi sloj u debljini od 
20cm radi se od tucanika frakcije 0-З1mm, koji se 
nabija odgovarajućom mehanizacijom do modula 
stišljivosti MS~800daN/cm2. 

m² 750         
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•  Na stazi se predvidja ugradnja upuštenih 
montažnih ivičnjaka 18/24cm.  

•  Završni slojevi su od bituminiziranog sloja šljunka 
debljine 6сm i asfalt betona debljine 4cm. 

•  Obračun će se vršiti po m2 komplet izvedene 
transportne staze sa svim pripadajućim 
elementima, a u svemu prema detaljima iz projekta 
i tehničkim propisima. 

-Transportne staze širine 3,5m: 

•  Posteljica se izvodi u nagibu od 3% zbog 
odvodnjavanja i nabija odgovarajućom 
mehanizacijom do modula stišljivosti MS = 
150daN/cm2.  

•  Iznad posteljice se izvodi trup transportne staze 
debljine 35cm. Prvi sloj u debljini od 20cm radi se 
od tucanika frakcije 0-63mm, koji se nabija 
odgovarajućom mehanizacijom do modula 
stišljivosti MS=400daN/cm2. Drugi sloj u debljini od 
15cm radi se od tucanika frakcije 0-31mm, koji se 
nabija odgovarajućom mehanizacijom do modula 
stišljivosti MS-500daN/cm2.  

•  Na stazi se predviđa ugradnja upuštenih 
montažnih ivičnjaka 18/24cm.  

•  Završni slojevi su od bituminiziranog sloja šljunka 
debljine 6сm i asfalt betona debljine 4cm. 

B.5.3 

•  Obračun će se vršiti po m2 komplet izvedene 
transportne staze sa svim pripadajućim 
elementima, a u svemu prema detaljima iz projekta 
i tehničkim propisima. 

m² 220         

B.5.4 Ograda i kapija: m 250         
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•  Rekonstruiše se kapija tako da je njena širina za 
prolaz teretnih vozila 6,0m i 1,0m za ulaz pešaka. 
Postojeća ograda se zadržava. Na ogradi će se 
izvršiti antikorozivna zaštita farbanjem u dva sloja 
sa svim prethodnim predradnjama, a u svemu 
prema tehničkim propisima i detaljima iz projekta. 

•  Obračun će se vršiti po dužnom metru ograde i 
kapije, a u svemu prema detaljima iz projekta i svim 
tehničkim propisima. 

  UKUPNO Plato, staze, ograda, i kablovska 
kanalizacija             

        

B6 Rušenje stare zgrade i temelja             

  

•  Sa starog platoa se uklanja stara zgrada i temelji. 
Ova pozicija obuhvata rušenje svim temelja i 
objekta stare zgrade, raščišćavanje terena i 
uklanjanje šuta na deponiju udaljenosti do 10km. 

paušalno           

  UKUPNO Rušenje stare zgrade i temelja             

        

B7 Rekonstrukcija postoje će zgrade TS             

B.7.1 

� Zbog povećanja broja ćelija 10kV potrebno je 
produžiti prostoriju u kojoj se nalazi ovo razvodno 
postrojenje za 2,8m. Rekonstrukcija se izvodi tako 
što se na 2,8m od poslednjeg rama izvodi isti takav 
armiranobetonski ram, a stari ram u kome su bila 
ulazna vrata se ruši i na njegovo mesto gradi novi 
ram, identičan unutrašnjim ramovima. Zajedno sa 
zidom koji se ruši, ruši se i ulazno stepenište sa 
nadstrešnicom. 

m² 25         
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•  Temelji novih zidova i ramova povezuju se sa 
starim ubušivanjem armature. Pod predstavlja 
plivajuća AB ploča debljine 15cm, u okviru koje se 
izvode potrebni kablovski kanali. Stub u 
unutrašnjosti zgrade mora da ostane na svom 
mestu, jer bi u suprotnom morala da se radi 
kompletna rekonstrukcija krova jer je greda iznad 
tog stuba slabija od ostalih. 

•  Međuspratna konstrukcija je tipa LMT debljine 20 
cm. 

•  Krovna konstrukcija će se nastaviti na postojeću 
konstrukciju i biće od drvenih vezača sa 
pokrivačem od čeličnog trapezastog lima. 

•  Zidovi aneksa su projektovani od pune fasadne 
opeke debljine 25cm unutra malterisani a spolja 
fasadni, fugovani. Nadstrešnica je projektovana 
kao armirano betonska, debljine ploče 12cm. 

•  U okviru rekonstrukcije je planirano porušiti dva 
zida ukupne dužine oko 10m. Nakon rušenja i 
raščišćavanja pod i zidove obraditi u skladu sa 
postojećim stanjem. Takođe je planirana izrada 
tehničkih kanala u podu trafostanice za prolaz 
energetskih i signalnih kablova. 

•  Obračun će se vršiti po m2 kompletno urađene 
rekonstrukcije, a u svemu prema detaljima iz 
projekta i tehničkim propisima. Cena obuhvata i sva 
rušenja. 

B.7.2 

Predvideti opremanje komandno pogonskih 
prostorija nameštajem. Komplet sadrži: sto od 
univera dim. 140*80*75, pokretne kasete sa tri 
fioke od univera dim. 45*56*53, radne fotelje tipa 
"A550 LUX" ili odgovarajuće drugog proizvođača 
(crna boja, eko koža, oscilirajući mehanizam, 
liftomat, alu baza, gumeni točkići), ormar od univera 
dim. 90*45*205. 

komplet 6         
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B.7.3 

Nabavka, transport i ugradnja gradilišne table. 
Dimenzije i sadržaj građevinske table mora biti u 
skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji - 
Pravilnkom o izgledu, sadržini i mestu postavljanja 
gradilišne table (Sl. Glasnik RS 22/2015) 

komplet 1         

B.7.4 

Pripremni i završni radovi na lokaciji, izmeštanje 
postojećih kablovskih 35kV i 10kV vodova i ostalih 
instalacija sa materijalom –komplet. Troškovi 
izmeštanja padaju na teret izvođača. 

paušal           

  UKUPNO Rekonstrukcija postoje će zgrade TS             

        

  UKUPNO IV: GRA ĐEVINSKI RADOVI             

        

REKAPITULACIJA:       
I PRETHODNI USLUGE I RADOVI             
II PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA           
III ELEKTROMONTAŽNI RADOVI             
IV GRAĐEVINSKI RADOVI             

А: UKUPNO BEZ PDV-a          
B: PDV         

C: UKUPNO SA PDV-om          
 
 
 
 
Место и датум                        Понуђач 
 
____________________                        М.П.                            ______________________ 

 
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. 4 уписује се јединична цена понуђених радова исказана у динарима без ПДВ-а, 
- у колону бр. 5 уписује се јединична цена понуђеноих радова са ПДВ-ом, 
- у колону бр. 6 уписује се укупна цена без ПДВ-а за сваку позицију понуђених радова (6 = колона бр.3 х колона бр.4), 
- у колону бр. 7 уписује се укупна цена са ПДВ-ом за сваку позицију понуђених радова (7 = колона бр.3 х колона бр.5), 
- у ред бр. A – уписује се укупан износ без ПДВ-а (збир колоне 6), 
- у ред бр. B – уписује се укупан износ ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%) 
- у ред бр. C– уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (збир колоне 7) 
-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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PRILOG A1.1. ENERGETSKI TRANSFORMATORI 

 
 

Tehnički podaci                                                                     Datum: 
Transformator 110/10.5 kV, 31.5/31.5 MVA                         Potpis: 

 

 
 

 
OPIS 

 
JEDINICA 

 
ZAHTEVANO 

 
PONUĐENO 

1. OPŠTE    

 Proizvođač    

 Tip  Transformator 
trofazni, uljni, 

hermetički 
zatvoren, 

jezgrastog tipa 

 

 Model    

 Zemlja proizvođača    

 Standardi  IEC 60044 
IEC 60076 
IEC 60137 
IEC 60214 
IEC 60354 
IEC 60529 
IEC 60551 
IEC 60815 
IEC 60947 

JUS N.H1.551 
JUS N.H1.007 
JUS N.H1.011-

020 
JUS N.H1.041-

045 
JUS N.H1.050-

052 

 

 Kontrola kvaliteta  ISO 9001  

 Klasa izolacije  A  
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2. NOMINALNI PODACI I KARAKTERISTIKA     

 Nominalna snaga: primar/sekundar MVA 31.5/31.5  

 Hlađenje  ONAN/ONAF  

 Nominalni napon:    

 - Primarni HV namotaj kV 110  

 - Sekundarni LV namotaj kV 10.5  

 Regulaciona sklopka:    

 - tip 
 Pod 

opterećenjem 
 

 - lokacija  Neutral  

 - Vrsta naponske regulacije  V.F.V.V  

 - opseg regulacije % +16.5  -16.5  

 - korak regulacije % 1.5  

 - broj položaja  23  

 
  Nominalna snaga 

pri svim 
položajima 

 

 Način regulacije  (Linearna, 
Gruab/Fina, unazad) 

 
Gruba/Fina 

 

 
Automatska regulacije napona 

Vrednost redudantnog fluksa 

 
% 

Yes 

min 9 % 

 

 Frekvencija Hz 50  

 Sprega 
 

 YNd5  

 Nominalna snaga pri ONAF MVA 31.5/31.5  

 
Napon kratkog spoja,  pri 75 °C, nominalnoj frekvenciji i snazi pri 
ONAF  
- HV/LV (pri nominalnoj snazi i srednjem položaju reg.  sklopke) % 14 

 

 Napon pri minimalnom položaju reg. sklopke - HV/LV %  
 

 Napon pri maksimalnom položaju reg. sklopke - HV/LV %  
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 Nulta komponenta impedanse pri srednjem položaju reg. sklopke 
- HV / LV %  

 

 Odstupanja napona (impedanse) kratkog spoja, u odnosu na 
zagarantovanu vrednost, u krajnjim položajima reg. sklopke  %  

 

 Podnosivost pri spoljašnjim kratkim spojevima:    

 Trajanje kratkog spoja s 2  

 
Podnosivost simetričnih i asimetričnih struja kratkih spojeva tokom 
navedenog perioda 
 

 
 

 

 - HV namotaj MVA 
(kA) 

5,000 x 1.2 
(26.5 x 1.2) 

 

 - LV namotaj MVA 
(kA) 

250 x 1.2 
(14.5 x 1.2) 

 

 - pre-fault napon r.j. 1.05  

 Gubici    

 Gubici u praznom hodu, pri nominalnom naponu i frekvenciji i 
srednjem položaju reg. sklopke 

kW 30  

 Odstupanja gubitaka u praznom hodu od nominalnih gubitaka u 
praznom hodu (u %) 

% 10  

 Struja praznog hoda pri nominalnom naponu i frekvenciji i 
srednjem položaju reg. sklopke (u % od In) 

% ≤ 0.5  

 Struja praznog hoda I0 pri 110% nominalnog napona i pri 
nominalno frekvenciji i srednjem položaju reg. sklopke (u % od In) 

% ≤ 1.3  

 
Gubici pri opterećenju pri temperaturi 75 ºC nominalnom naponu i 
frekvenciji i srednjem položaju reg. sklopke i ONAF nominalnoj 
snazi 

kW 200  

 Odstupanja u odnosu na ukupne gubitke (u % od garantovanih 
vrenosti)  za sve namotaje 

% 10  

 Potrošnja  u drugom nivou hlađenja (ONAF) kW   

 Maksimalni napon za opremu:    

 - HV namotaj kV 123  

 - LV namotaj kV 12  

 Nominalni izolacioni nivo:    

 Podnosivi napon pri nominalnoj frekvenciji, 1 minut, za:    

 - HV namotaj  
kV 

(r.m.s.) 
230 
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 - LV namotaj 
kV 

(r.m.s.) 
28 

 

 - neutralna tačka HV namotaja 
kV 

(r.m.s.) 230 
 

 - kontrola ožičenja 
kV 

(r.m.s.) 
2.0 

 

 Podnosivi udarni atmosferski napon za:    

 - HV namotaj kV (peak) 550  

 - LV namotaj kV (peak) 75  

 - neutralna tačka HV namotaja kV (peak) 550  

 Granica porasta temperature  pri maksimalnoj nazivnoj snazi  i 
odgovarajućem naponu u najnižem položaju regulacione sklopke: 

 
 

 

 - ulje pri maksimalnoj temperaturi okoline º C 60  

 - bakra pri maksimalnoj temperaturi okoline. º C 65  

 - najtoplija tačka pri maksimalnoj temperaturi okoline º C ≤ 78  

 Dozvoljena preopterećena u hitnim slučajevima:    

 -  trajno dozvoljeno preopterećenje pri najvišoj temperaturi 
namotaja koje prekoračuje 5ºC  garantovani limit  

MVA 
 

 

 
- trajno podnosivi prenapon pri maksimalnoj  temperaturi ulja koji 
prekoračuje 5ºC  garantovani limit pri nominalnoj snazi (u % od 
nominalnog napona) 

% 
 

 

 Ulje:    

 - proizvođač    

 - tip    

 - standard  IEC 60296 (2012)  

 - minimalna temperatura paljenja º C   

 - viskoznost pri 20 ºC mm2/s   

 - maksimalna dialektrička čvrstoća za 1 min. kV   

 - dokumentacija sa podacima Yes   

 Izolatori:    

 HV izolatori:    
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 - klasa kV 123  

 - proizvođač    

 - tip  Kondezatorski  

 - nominalna struja A   

 - kratkotrajno podnosiva struja (1 sec) 
kA 

(r.m.s.) 26.5x1.2 
 

 - udarni napon atmosferskog pražnjenja kV (peak) 550  

 - podnosivi napon pri nominalnoj frekvenciji, 1 minut 
kV 

(r.m.s.) 
230 

 

 - priključci  Aluminijum  

 - minimalna puzna staza (25 mm/kV) mm 3075  

 LV izolatori:    

 - klasa kV 12  

 - proizvođač    

 - tip    

 - nominalna struja A   

 - kratkotrajno podnosiva struja (1 sec) 
kA 

(r.m.s.) 
14.5x1.2 

 

 - udarni napon atmosferskog pražnjenja kV (peak) 75  

 - podnosivi napon pri nominalnoj frekvenciji, 1 minut 
kV 

(r.m.s.) 35 
 

 - priključci  Aluminijum  

 - minimalna puzna staza (20 mm/kV) mm 240  

 HV izolator za priključak neutralne tačke:    

 - klasa kV 123  

 - proizvođač    

 - tip  Kondezatorski  

 - nominalna struja A   

 - kratkotrajno podnosiva struja (1 sec) 
kA 

(r.m.s.) 
26.5x1.2 
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 - udarni napon atmosferskog pražnjenja kV (peak) 550  

 - podnosivi napon pri nominalnoj frekvenciji, 1 minut 
kV 

(r.m.s.) 230 
 

 - priključci  Aluminijum  

 - minimalna puzna staza (25 mm/kV) mm 3075  

 Konstruktivni podaci:    

 Maksimalna indukcija u stubovima pri:    

 - nominalnom naponu T max 1,7 T  

 - 105% od nominalnog napona T upisati  

 Maksimalna indukcija u jarmu pri:    

 - nominalnom naponu T max 1,7 T  

 - 105% od nominalnog napona T upisati  

 Maksimalna gustina struje pri maksimalnoj snazi u srednjem 
položaju regulacione sklopke: 

 
 

 

 - HV namotaj A/mm2   

 - LV namotaj A/mm2   

 Otpornost namotaja pri  75ºC i u srednjem polažaju regulacione 
sklopke 

 
 

 

 - HV namotaj ohms   

 - LV namotaj ohms   

 
Regulacija napona pri maksimalnoj snazi u srednjem polžalu 
regulacione sklopke  
(u % od nominalnog napona): 

 
 

 

 - sa jediničnim faktorom snage : %   

 - sa faktorom snage 0.9: %   

 - sa faktorom snage 0.9 %   

 

Konstrukcija jezgra: 
- način stezanja stubova 
- način stezanja jarmova 
- materijal stezača 
- broj stubova 
- tip čelika 
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- specifični gubici u čeliku jezgra pri 1.7 T W/kg 1.11 

 Provodnici namotaja  Bakar  

 Stepen iskorišćenja u % od nominalnog opterećenja:    

 - 25% opterećenja: cos φ = 1 % 99.57  

 
                             cos φ = 0.95 induktivno 
                             cos φ = 0.90 induktivno 
                             cos φ = 0.80 induktivno 

% 
% 
% 

 
 

99.47 

 

 - 50% opterećenja: cos φ = 1 % 99.57  

 
                             cos φ = 0.95 induktivno 
                             cos φ = 0.90 induktivno 
                             cos φ = 0.80 induktivno 

% 
% 
% 

 
 

99.46 

 

 - 75% opterećenja: cos φ = 1 % 99.47  

 
                             cos φ = 0.95 induktivno 
                             cos φ = 0.90 induktivno 
                             cos φ = 0.80 induktivno 

% 
% 
% 

 
 

99.33 

 

 - 100% opterećenja: cos φ = 1 % 99.34  

 
                             cos φ = 0.95 induktivno 
                             cos φ = 0.90 induktivno 
                             cos φ = 0.80 induktivno 

% 
% 
% 

 
 

99.18 

 

 Nivo buke (prema JUS N.H1.551)    

 - napon (u % od nominalnog) % 100  

 - maksimalna snaga pri ONAN  dB(A) 73  

 - maksimalna snaga pri ONAF  dB(A) 76  

 Nivo radio smetnji pri  0.5 MHz 
prema IEC 60694 

µV 2500 max  

     

3. TEŽINA I DIMENZIJE     

 Ukupna težina opremlejnog transformatora kg   

 Težina:    

 

- jezgro i namotaji 
- ukupka masa istočenog ulja 
- konzervator i pribor 
- masa ulja u transformatorskom sudu 

kg 
kg 
kg 
kg 

 

 



ЈП "Електропривреда Србије" Београд Конкурсна документација 
  Јавна набавка бр. 158-16 

Страна 113 од 269 
 

- masa ulja u radijatorima 
- ukupna masa ulja 
- ukupna masa 

kg 
kg 
kg 

 Maksimalna transportna težina (najteži deo) kg   

 Visina od temelja do:    

 

- najviše tačke HV izolatora 
- najviše tačke transformatorskog suda 
- najviše tačke konzervatora 
- najviša tačka od kuke za uklanjanje jezgra i namotaja 

mm 
mm 
mm 

 
mm 

 

 

 Okvirne dimenzije:    

 - dužina 
- širina 

mm 
mm 

 
 

 Crteži i dokumentacija  Uključiti u ponudu  

 Maksimalna transportne dimenzije transformatorskog suda:    

 
- visina 
- širina 
- dužina 

mm 
mm 
mm 

 
 

 Crteži i uputstvo za transport  Uključiti u ponudu  

     

4. REGULACIONA SKLOPKA     

 Proizvođač    

 Tip    

 Nominalni napon kV 123  

 Nominalna struja A   

 Broj koraka  23  

 Kratkotrajna podnosiva struja 
kA 

(r.m.s.) 
26.5 x 1.2 

 

 udarni napon atmosferskog pražnjenja kroz regulacioni namotaj kV (peak) 550  

 podnosivi napon pri nominalnoj frekvenciji, 1 minut kroz regulacioni 
namotaj 

kV 
(r.m.s.) 

230  

 Kontrola paralelnog rada  DA  

 Pomoćno napajanje za motorni mehanizam  400/230 V, 50 Hz  
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5. Strujni merni transformator za zaštitu ku ćišta    

 Proizvođač    

 Tip    

 Standardi 

 IEC 60044-1, 
IEC60044-6, 
IEC 60974-1, 
IEC 60694, 
IEC 60376 

 

 Prenosni odnos A/A upisati  

 Snaga jezgra VA upisati  

 Klasa tačnosti  upisati  

6. Strujni merni transformator za REF zaštitu     

 Proizvođač    

 Tip    

 Standardi 

 IEC 60044-1, 
IEC60044-6, 
IEC 60974-1, 
IEC 60694, 
IEC 60376 

 

 I jezgro:    

 Prenosni odnos  A/A 200/1  

 Snaga  VA upisati  

 Klasa tačnosti  5P20  

 II jezgro:    

 Prenosni odnos  A/A 200/1  

 Snaga  VA upisati  

 Klasa tačnosti  cl. 0,5; FS5  

7. RASPORED    

 Izolatori primarnog namotaja  JUS N.H1.019  

 Izolatori sekundranog namotaja  JUS N.H1.019  

 Konzervator  Poprečna osa  
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 Regulaciona sklopka  Poprečna osa  

 Orman upravljanja    

 Radijatori    

 Priključna šema i dokumentacija  DA  

     

8. RADIJATORI     

 Broj radijatora kom   

 Debljina ploča radijatora mm   

     

9. AUTOMATSKI SUŠA Č VAZDUHA     

 TIP    

 Vrsta materijala za izvlačenje vlage kg/l   

     

10. TRANSFORMATORSKI SUD     

 Tip    

 Debljina:    

 
- starnice 
- dno 
- vrh 

mm 
mm 
mm 

 
 

 Materijal transformatorskog suda    

 Sa dva para točkova:    

 - poprečna udaljenost između osovina točkova: mm 2400  

 - uzdužna udaljenost između točkova: mm 1435  

 Antikorozivna zaštita    

     

11. KONZERVATOR     

 Tip    

 Broj odeljaka kom   
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 Ukupna zapremina konzervatora m3   

 Minimalna zapremina konzervatora između najvišeg i najnižeg 
nivoa u odnosu na zapreminu pri  potpuno hladnom ulju na 0ºC  

m3 

 
 

 Porast pritiska u konzervatoru prilokom širenja ulja    

 Parametri membrane:    

 

- maksimalno naprezanje membrane pri maksimalnom rdanom 
pritisku 
- konstrukcioni detalji membrane 
- vrsta materijala 

 

 

 

 Antikorozivna zaštita    

     

12. TEMPERATURA OKOLINA     

 Maksimalna º C + 40  

 Prosečna mesečna temperatura tokom najtoplijeg meseca º C + 30  

 Prosečna godišnja temperatura º C + 20  

 Minimalna º C - 30  

     

13. UGRADNJA   Spoljašnja  
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OPŠTI DEO 

Ova specifikacija definiše zahteve za projektovanje, proizvodnju, fabričko ispitivanje, prevoz, obeležavanje, pakovanje, isporuku na mesto 
ugradnje, istovar i skladištenje na gradilištu, montažu, ispitivanje, puštanje u rad i predaju energetskih transformatora.  

Energetski transformatori moraju biti projektovani i proizvedeni u potpunoj saglasnosti sa svim primenljivim poglavljima, odredbama, 
Tabelama garantovanih tehničkih podataka i crtežima ove Specifikacije. 

Ponuđač / Izvođač treba uz ponudu da dostavi i referenc listu sa spiskom sličnih transformatora koje je predloženi proizvođač već isporučivao.  

Sledeće tehničke podatke treba dostaviti zajedno sa ponudom: 

- Tehničke planove, sve crteže sa svim informacijama 

- Sertifikate tipskog ispitivanja, za istu kategoriju ponuđenih transformatora 

- Sertifikate tipskog ispitivanja za upotrebljene provodne izolatore i regulacionu sklopku 

- Sertifikat sistema kvaliteta 

- Merne skice transformatora sa prikazanim svim važnim dimenzijama 

Ponuđač / Izvođač je odgovoran za montažu i ispitivanje transformatora pre puštanja u rad a sve po proizvođačkom uputstvu and pod 
nadzorom predstavnika proizvođača transformatora. 

 

PRIMENLJIVI PROPISI I STANDARDI 

Oprema obuhvaćena ovom Specifikacijom mora biti proizvedena u skladu sa sistemom za kontrolu kvaliteta prema najnovijem ISO ili 
ekvivalentnom nacionalnom standardu.  

Poslednje verzije ili izdanja sledećih standarda moraju biti primenjena: 

Zajednički standardi za transformatore 

IEC 
SRPS EN 

60044  
60044 

Instrument transformers 
Merni transformatori 

IEC 
SRPS IEC 

60050 
60050 

International Electro-technical Vocabulary 
Međunarodni elektrotehnički rečnik 

IEC 60060 High-voltage Test Techniques 
IEC 
SRPS EN 

60068 
60068 

Environmental Testing  
Ispitivanje uticaja okoline 
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IEC 
SRPS EN 

60071 
60071 

Insulation Co-ordination 
Kordinacija izolacije 

IEC 
SRPS EN 

60076 
60076 

Power transformers  
Energetski transformatori  

IEC 
SRPS EN 
 
SRPS IEC 

60085 
60085 
 
60085 

Electrical insulation – Thermal evaluation and designation 
Električna izolacija - Vrednovanje i određivanje termičkih 
karakteristika 
Termička procena i klasifikacija električne izolacije (identičan 
sa IEC 85:1984) 

IEC 
SRPS EN 

60529 
60529 

Degree of Protection provided by Enclosures (IP Code) 
Stepeni zaštite električne opreme ostvareni pomoću zaštitnih 
kućišta  (IP kod) 

IEC/TS 
 
SRPS IEC 

60815 
 
60815 

Selection and dimensioning of high-voltage insulators 
intended  
for use in polluted conditions  
Uputstvo za izbor izolatora s obzirom  na rad u uslovima 
zagađenja - (identičan sa IEC 60815:1996) 

IEC 
SRPS EN 

61000 
61000 

Electromagnetic Compatibility (EMC) 
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) 

IEC 61936-1 Power installations exceeding 1 kVac – Common Rules 
 

Standardi za Energetske transformatore (uključujući regulacione preklopke) 

IEC 
SRPS EN 

60137 
 

Insulating bushings for alternating voltages above 1000 V   
Provodni izolatori za naizmenične napone više od 1 000 V 

IEC 
SRPS EN 

60214   
 

On-load tap changers   
Regulacione preklopke 

IEC 
 
SRPS EN 

60247  
 
 

Insulation liquids  –  Measurement of relative permittivity,  
dielectric dissipation factor (tan δ) and d.c. resistivity 
Izolacione tečnosti - Merenje relativne permitivnosti, faktora 
dielektrične disipacije (tan delta) i specifične otpornosti za 
jednosmernu struju 

IEC 60270   Partial discharge measurements  
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IEC 60296   Specification for unused mineral insulating oils for  
transformers and switchgear  

IEC 60567   Guide for sampling of gases and oil from oil-filled electrical  
equipment and for the analysis of free and dissolved gases 

IEC 60599   Interpretation of the analysis of gases in transformers and 
other oil-filled electrical equipment in service  

IEC 60616   Terminal and tapping markings for power transformers     
IEC 60947   Low-voltage switchgear and control gear  
IEC 61181   Mineral oil-filled electrical equipment  –  Application of  

dissolved gas analysis (DGA) to factory tests on electrical  
equipment 

IEC 62535   Insulating liquids  –  Test method for detection of potentially  
corrosive sulphur in used and unused insulating oil  

IEEE 32 Requirements, Terminology,  and Test Procedure for 
Neutral Grounding Devices 

 

 

Prioritet važnosti propisa i standarda 

U slučaju neslaganja između ove specifikacije i bilo kojeg od važećih propisa i standarda, primenjivaće se sledeći redosled prioriteta važnosti: 

1. Ova specifikacija  

2. Važeći propisi i standardi 

 

TEHNIČKI ZAHTEVI 

Energetski transformatori treba da budu konstruisani tako da zadovolje minimalno sledeće uslove: 

- Transformatori mora da budu projektovani za puno opterećenje pri prosečnoj temperaturi ambijenta od 20 °C, i temperaturnom  opsegu 
od -25 do +40 °C. 

- Maksimalno dozvoljeni porast temperature transformatorskog ulja (na vrhu trafo suda) ne sme preći 60 K, prosečni porast temperature 
namotaja treba da bude ograničen na 65 K i temperatura najtoplije tačke namotaja ne sme prelaziti 98 °C. 
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- Transformatori treba da budu u stanju da rade u kontinuitetu pri svim položajima regulacione sklopke sa 150% pobude u uslovima 
produženog povećanog opterećenja unutar gorenavedenih temperaturnih ograničenja: maksimalna temperatura namotaja od 140 °C i 
maksimalna temperatura ulja od 115 °C ne sme biti p rekoračena. 

- Transformatori, potpuno sklopljeni sa provodnim izolatorima, takođe moraju biti projektovani i konstruisani da izdrže bez oštećenja 
efekte kratkog spoja prema IEC 60076-5 najmanje 2 sekunde nakon produženog povećanog opterećenja u vanrednim okolnostima 
(emergency) kao što je navedeno u IEC 60076-7. 

- Prilikom projektovanja transformatora mora se obratiti posebna pažnja na suzbijanje viših harmonika napona da bi se eliminisala 
izobličenja i mogućnost stvaranja visokofrekventnih poremećaja u takvom obimu koji bi mogao da izazove interferenciju sa 
komunikacionim kolima. 

- Priključak energetskih transformatora mora biti izveden Alče užetom na 110kV strani i kablovskom vezom na 10kV strani. 

- Neutralne tačke treba izvesti i uzemljiti prema specifikaciji. 

- Isporučilac/proizvodjač energetskog transformatora obavezan je da ispuni sve zahteve u pogledu tehničkih i eksploatacionih 
parametara, ispitivanja, posebnosti transporta i montaže prema Tehničkim preporukama  EPS-a, a naročito TP-11 (preporuka Direkcije 
za distribuciju) i TP-30 (preporuka ZEP-a). 

- Pored toga, svaki transformator mora biti projektovan u skladu sa odredbama kako je navedeno u daljem tekstu.  

 

Namotaji 

Svi namotaji i njihove veze moraju biti projektovani tako da izdrže sve vrste prenetih prenapona. Namotaji treba da su savremene konstrukcije 
sa provodnicima konstantnog poprečnog preseka duž čitavog namotaja, i gustine struje ne veće od 3 A/mm2 u bilo kom delu namotaja. Treba 
koristiti elektrolitski bakar visoke provodljivosti i izolacioni materijal visokog kvaliteta, klase 105 (A) u skladu sa standardom IEC 60085. 
Izolacioni materijal namotaja i veza mora biti  bez jedinjenja podložnih omekšavanju, skupljanju i propadanju tokom rada. Štaviše, nijedan od 
materijala koji se koristi ne sme da se raspada, ugljeniše ili postane krt pod dejstvom vrućeg ulja, u svim specificiranim uslovima opterećenja. 

Upotreba bilo koje vrste drveta za izolacione delove izložene naprezanju ispitnim naponom od LI: 550 kV i / ili AC: 230 kV i iznad nije 
prihvatljivo, a Izvođač/Proizvođač snosi punu odgovornost za sav izabrani izolacioni materijal. 

Namotaji moraju da budu sposobni da izdrže pomeranja i deformacije nastale pri svim uslovima rada kao što je navedeno u standardu IEC 
60076-7. Potrebno je obezbediti odgovarajuće barijere između namotaja i jezgra i između samih namotaja. Potrebno je izbeći moguće 
mehaničko naprezanje namotaja i veza. Kako bi se povećala izdržljivost na naprezanja u uslovima kratkog spoja transformatora potrebno je 
primeniti savremenu tehnologiju u projektovanju i izradi (npr. male gustine struje, sušenje i kompresovanje namotaja pre montaže na jezgro, 
itd.). 
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Vrednosti impedanse (napona) kratkog spoja na krajnjim položajima regulacione sklopke ne smeju odstupati od vrednosti na glavnom 
(srednjem) položaju za vrednost u procentima većoj od dve trećine razlike u procentima za te krajnje položaje i glavnog položaja regulacione 
sklopke. Transformator treba da ima najveće gubitke u krajnjem položaju regulacione sklopke sa najvećom strujom (položaj regulacion 
sklopke za najniži napon).  

 

Magnetno jezgro 

Magnetno jezgro treba izraditi od hladno valjanih čeličnih limova legiranih silicijumom, sa orijentisanom kristalnom strukturom, visokog 
magnetnog permeabiliteta i bez oštrih ivica.  Magnetno kolo treba da bude dimenzionisano sa rezervom fluksa od najmanje 9%. 

Svaki lim magnetnog jezgra treba izolovati visoko kvalitetnim izolacionim slojem. Da bi se gubici u praznom hodu, nivo buke i temperatura 
najtoplije tačke magnetnog jezgra učinili najmanjim mogućim, spojeve stubova i jarmova treba izvesti primenom „step-lap“ metode slaganja 
limova. 

Jezgro i stezne ploče treba da obrazuju čvrstu celinu, koja mora održavati svoj oblik i položaj tokom velikih naprezanja koja nastaju kao 
posledica transporta, montaže i struja kratkog spoja. Treba voditi računa o ravnomernoj raspodeli mehaničkog pritiska na svim slojevima kako 
bi se sprečila deformacija jezgra i ograničila buka i vibracija tokom rada. 

U cilju sprečavanja zatvaranja magnetnog kola kroz sud transformatora, gornji deo strukture za pritezanje jezgra ne sme biti povezan sa 
poklopcem suda. Magnetno jezgro treba uzemljiti preko poklopca suda u jednoj tački preko demontažne veze u odgovarajućoj kutiji za 
uzemljenje montiranoj na poklopcu transformatorskog suda, koji, rastavljanjem kontakata, omogućuje izolacioni nivo između magnetnog 
jezgra i transformatorskog suda, itd. da bi se omogućilo ispitivanje naponom do 2,5 kV za potrebe provere kvaliteta izolovanosti posle 
određenog vremena rada.  

Magnetna kola sa izolovanim sekcijama moraju da poseduju zasebne veze za svaku sekciju. Tamo gde uljni kanali ili izolacione pregrade 
paralelno sa ravni limova dele magnetno kolo na dva ili više električno izolovana dela, kanali ili pregrade treba da budu premošćene i u tom 
slučaju se magnetno kolo ne sme tretirati kao magnetno kolo sa izolovanim sekcijama. Poprečni presek provodnika za glavni priključak na 
uzemljenje ne sme biti manji od  80 mm2, a veza između slojeva limova može imati smanjeni poprečni presek od min 20 mm2. 
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Transformatorski sud 

Transformatorski sud treba da bude sa gornjom prirubnicom i ojačanim poklopcem. Potpuno sastavljen transformatorski sud sa priključenim 
radijatorima, konzervatorom i pridruženim uljnim cevima mora biti u potpunosti vakuum-nepropusan. Sud treba da bude izrađen od mekog 
čelika, dovoljne čvrstoće i krutosti da izdrži pomeranje, transport i manipulisanje bez ikakvih deformacija.  

Svi šavovi i spojevi, osim onih na poklopcu suda, koji mogu biti spojeni na gornju prirubnicu suda zavarivanjem, treba da budu zavareni sa 
obe strane suda (izvana i iznutra) da se obezbedi jak spoj, nepropusan za curenje. 

Za konstrukciju koristiti čelik koji može da se vari, odobrenog kvaliteta. 

Ukoliko se ne odobri drugačije, minimalna debljina zida suda treba da bude 8 mm, i poklopac suda mora biti najmanje debljine 16 mm sa 
potrebnim ojačanjima kako bi se izbegla bilo kakva značajna savijanja poklopca. Bilo koja vrsta poklopca sastavljenog od više slojeva limova 
nije prihvatljiva.  

Dno transformatorskog suda mora biti ravna površina tako da predstavlja čvrstu strukturnu osnovu. Četiri zida suda treba treba da budu ravna 
i zavarena direktno za dno bez stepenastih oblika. Bilo koja vrsta zvonastog tipa transformatorskog suda (npr. modifikovani oblik sa gornjom 
prirubnicom i poklopcem i/ili sa donjom prirubnicom zavarenom / pričvršćenom vijcima na dno suda, itd) ili slična rešenja nisu prihvatljivi. 

Ukoliko se kruta struktura osnove ostvaruje sa teškim čeličnim poprečnim gredama onda debljina dna suda ne sme biti manja od 12 mm. U 
slučaju samodrživog dna suda bez teških čeličnih poprečnih greda minimalna debljina je 25 mm. Dno suda od više slojeva limova nije 
prihvatjivo. 

U potpunosti sklopljen transformator mora da bude uljno i gasno zaptiven, i da bude u stanju da pri radnim uslovima izdrži bez oštećenja 
delovanje sila uzrokovanih pritiskom od najmanje 1 bara i/ili prekoračenje od 25% u odnosu na maksimalni radni pritisak, u zavisnosti od 
načina održavanja ulja (relevantna je veća od te dve vrednosti). Ojačanja transformatorskog suda treba obezbediti ukoliko je to neophodno, i 
treba ga konstruisati tako da se izbegne prodiranje vode. 

Celokupni transformatorski sud i poklopac treba konstruisati na takav način da se ne javljaju mesta na spoljašnjosti u kojima se može 
akumulirati voda, niti mesta na unutrašnjosti u kojima se može zadržati ulje nakon isušivanja suda i/ili u kojima se može zadržati vazduh 
nakon punjenja suda. 

Gde god je moguće, sud transformatora i njegova dodatna oprema moraju se konstruisati bez džepova u kojima se može skupljati gas. Za 
ovu namenu poklopac suda treba posebno dizajnirati. Gde se džepovi ne mogu izbeći, treba obezbediti cevi za izbacivanje gasa u glavnu cev 
za odvod prema konzervatoru. 

Cevi za odušak moraju imati minimalni unutrašnji prečnik od 25 mm. Oba kraja poklopca suda moraju biti povezana sa glavnom cevi za odvod 
prema konzervatoru. 
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Sve veze sa transformatorskim sudom ostvarene zavrtnjima moraju biti opremljene sa zaptivkama otpornim na dejstvo gasa i ulja, načinjenim 
od takvih materijala da tokom eksploatacije neće doći do njihovih ozbiljnih oštećenja, tj. od toplotno i uljno otporne sintetičke gume. Sve 
zaptivke treba da budu  zatvorene konstrukcije (bez otvorenih krajeva) i samo iz jednog dela. Gumene zaptivke za prirubničke veze različitih 
uljnih odeljaka treba da budu položene u žlebove ili u slične držače sa obe strane zaptivke celom njenom dužinom. Treba voditi računa da se 
mehanički pritisak ravnomerno prenosi na zaptivke i držače celokupnom njihovom dužinom. 

Zaptivke od neoprena i/ili materijal koji se može lako oštetiti povećanim pritiskom (npr. bilo koja vrsta impregnirne / lepljene ili druge vrste 
plute) nisu prihvatljivi za bilo koji deo opreme. Upotreba kudelje kao zaptivnog materijala takođe nije dozvoljeno.  

Energetski transformatori moraju imati revizione otvore odgovarajuće veličine kako bi se omogućila montaža i održavanje (tj. regulacionih 
sklopki, provodnih izolatora itd). Ukoliko se ne odobri drugačije revizioni otvor za regulacione sklopke mora da budu najmanje 800 mm visine i 
350 mm širine, na odgovarajućoj visini u odnosu na pod. Svi otvori na poklopcu  transformatorskog suda za provodne izolatore, revizione 
otvore itd. moraju imati adekvatne prirubnice. Poklopci za revizione otvore koji se nalaze na poklopcu suda treba da imaju adekvatne gasne 
zaptivke. Svi kontrolni poklopci i sl. treba da imaju po dve ručke za podizanje. 

Mora biti omogućeno kompletno skidanje bilo kog provodnog izolatora bez uklanjanja poklopca suda. Lak pristup se mora obezbediti i za 
unutrašnje povezivanje provodnih izolatora bez obimne demontaže spoljašnje opreme kao što su radijatori itd. 

Poklopac suda i poklopci ostalih otvora na sudu moraju da se uzemlje fleksibilnim provodnicima poprečnog preseka od najmanje 95 mm2. 
Treba obezbediti odgovarajući kontakt za uzemljenje sa zavrtnjima i podloškama od nerđajućeg čelika. 

U cilju sprečavanja deformacija suda u toku rada, koje bi mogle da nastanu zbog povišenog pritiska, i dovedu do oštećenja opreme, treba da 
bude postavljen ventili sigurnosti (odušnik) sa oprugom na poklopcu transformatorskog suda za oslobađanje pritiska i pokazivačem prorade i 
membrana na konzervatoru (komori) ulja za namotaje.  Izbačeno ulje i gasovi moraju da se usmere izvan transformatora. Ventili sigurnosti 
treba da budu podešeni da reaguju na statičkom pritisku koji je manji od pritiska na koji je sud testiran. Nominalni radni pritisak  uređaja ne 
sme da pređe 0,7 bara.  

Transformatorski sud i radijatore sa rebrima potrebno je ispitati na curenje ulja kao što je navedeno u relevantnim delovima teksta vezanim za 
Ispitivanja i kontrolu. 

 

Oprema za montažu i eksploataciju koju treba obezbediti za svaki transformator 

- Četiri (4) oslonca za podizanje ili spuštanje transformatora (u potpunosti napunjenog uljem) uz pomoć hidraulične dizalice. 

- Četiri (4) ušice za podizanje kompletnog transformatora.  

- Ušice za podizanje jezgra, namotaja, transformatorskog suda i/ili poklopca suda. 
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- Četiri (4) vučne ušice za pomeranje transformatora u bilo kom pravcu. 

- Točkovi sa uređajima za blokiranje sa mogućnošću kretanja u dva smera. Rastojanje između centra točkova treba biti 2400mm u 
poprečnom i 1435mm u uzdužnom pravcu. 

- 1 (jedne) merdevine za pristup transformatorskom sudu presvučene prahom cinka ili od pocinkovanog mekog čelika, sa šarkama sa 
zaključavanjem, čvrsto fiksiranim na poklopac i donje delove suda. Merdevine moraju imati rukohvate od min. 100 cm dužine, na 
gornjem kraju. Rukohvati moraju biti čvrsto fiksirani za merdevine i transformatorski sud.  

- 1 (jedne) merdevine za pristup konzervatoru transformatorskog suda, od pocinkovanog ili galvanizovanog mekog čelika, sa 
platformama i rukohvatima na gornjem delu pričvršćene na poklopac suda ili elemente sistema za hlađenje. 

- Ventili za filtriranje kliznog tipa za dovod i odvod ulja raspoređeni dijagonalno na donjem delu suda. Takođe potrebno je na 
odgovarajućim mestima u odnosu na nivo poda obezbediti ventile za vakuumiranje. Svi ovi ventili mora da imaju unutrašnji prečnik 
najmanje 40 mm i treba da budu opremljeni sa prirubnicama koje imaju adaptere sa muškim navojima i čepom sa navojem. 

- Potrebno je obezbediti ventile za uzimanje uzoraka ulja (na vrhu, sredini i na dnu suda), sa odgovarajućim adapterima sa muškim 
navojima i zavrtnim čepovima za direktno povezivanje uređaja za uzimanje uzorka ulja. Ventile treba rasporediti  dijagonalno na 
odgovarajućim mestima na zidu suda u odnosu na nivo poda. 

- Najmanje 3 (tri) odušna vazdušna ventila sa priključkom na poklopcu suda na odobrenim mestima blizu otvora suda ka opremi za 
hlađenje pogodna za privremeno postavljanje senzora temperature direktno u vruće trafo ulje tokom termičkih ispitivanja. 

- Ukoliko je potrebno, najmanje 3 (tri) rezervna termometarska džepa (umesto odušnih vazdušna ventila sa priključkom pomenutih 
ranije) na poklopcu suda na odobrenim mestima blizu opreme za hlađenje. 

- Uređaje za zaključavanje svih ventila uključujući radijatorske leptir ventile 

- Na dnu transformatorskog suda je potrebno obezbediti i dijagonalno instalirati dva odgovarajuća priključka za uzemljenje u potpunosti 
izrađena od nerđajućeg čelika u stanju da izdrže struju kratkog spoja na niskonaponskoj strani transformatora u trajanju od 5 sekundi.  

 

Provodni izolatori 

Izolatori moraju da budu izrađeni od porcelana visokog kvaliteta, da su homogeni, neporozni izrađeni iz jednog komada. Završni sloj ne sme 
da utiče na izolaciju i treba da bude u ravnomernoj nijansi braon boje, tako da u potpunosti pokriva sve izložene delove izolatora. 

Provodni izolatori za visokonaponske namotaje su kapacitivnog tipa i treba da budu izrađeni od epoksidnom smolom ili uljem impregniranog 
papira sa izvodima za merenje ugla gubitaka.  
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Provodni izolatori za 10kV namotaje, poželjno je da budu napunjeni uljem prema DIN-u i / ili EN (CENELEC) standardu ili ekvivalentnom, 
opremljeni čvrsto pričvršćenim masivnim delovima za sprečavanje prodora gasa ili ekvivalentnim centrirajućim prstenovima.Provodni izolatori 
ekvivalentni onima po DIN standardu moraju biti opremljeni metalnim donjim delovima i sa ispravno koordinisanim rastojanjima duž 
porcelanskog izolatora uzimajući u obzir sve prenapone. Mogu biti predloženi provodni izolatori kapacitivnog tipa sa epoksidnom smolom 
impregniranim papirom. 

Sve matice, zavrtnji, podloške, poklopci na vrhu itd. koji služe za povezivanje provodnih izolatora treba da budu od ne-magnetnih materijala. 

Svaki kapacitivni provodni izolator mora imati sledeće oznake na sebi: ime proizvođača ili indentifikacioni znak, godinu proizvodnje i serijski 
broj. Ove oznake moraju biti jasno čitljive i vidljive nakon montaže i treba da budu urezane a ne otisnute. 

Svi provodni izolatori treba da budu projektovani za rad i skladištenje u horizontalnom položaju, bez ikakvih ograničenja i treba da budu 
projektovani za najveće struje koje mogu teći kroz namotaje. 

Provodne izolatore na poklopcu transformatorskog suda treba rasporediti tako da je njihovo skidanje moguće bez spuštanja nivoa ulja do 
nivoa pri kojem bi namotaji bili izloženi dejstvu atmosfere. Srednjenaponske (10kV) provodne izolatore treba ugraditi u uspravnom položaju. 

Provodni izolator za priključak neutralne tačke visokonaponskog namotaja treba da bude  postavljen na istoj strani poklopca 
transformatorskog suda kao i ostali visokonaponski provodni izolatori, sa njihove leve strane, na strani konzervatora.  

Kupasta postolja provodnih izolatora sa demontažnim prirubničkim poklopcima na strani provodnog izolatora treba obezbediti za sve 
provodne izolatore. Demontažna kupasta postolja pričvršćena zavrtnjima na poklopac suda su takođe prihvatljiva. Zajednička kupasta postolja 
odobrenog dizajna mogu biti obezbeđena za 10kV provodne izolatore pri čemu njihova visina ne sme biti manja od 30 cm. Takva postolja 
moraju imati po dva odušna ventila, svaki postavljen na odgovarajućim mestima. Svako kupasto postolje mora biti opremljeno  na svojim 
najvišim tačkama cevčicama za odušak, koje će biti povezane sa glavnom ekspanzionom cevi koja treba da usmeri sav gas kroz Buholc relej.  

Treba obezbediti lak pristup za unutrašnje povezivanje provodnih izolatora bez obimne demontaže ostale opreme kao i potrebe podizanja 
poklopca transformatora. 

Svi provodni izolatori moraju biti najmanje istog stepena izolacije kao i relevantni namotaji i/ili neutralna tačka. Rastojanja između priključaka 
namotaja, koji su predmet ispitivanja impulsnim uklopnim naponom, moraju biti veća za namanje 5% od rastojanja datih u standardu IEC 
60076-3.  

Svaki od provodnih izolatora mora biti projektovan za nazivne struje koje bez ikakvih ograničenja pokrivaju sve moguće uslove rada i 
opterećenja transformatora kao što je navedeno u standardu IEC 60076-7. 

Sve glavne prirubničke veze, i pripadajući poklopci itd. treba da budu uzemljeni odgovarajućim fleksibilnim provodnicima za uzemljenje 
minimalnog preseka 95 mm2. 
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U slučaju različitih Ponuđača/Izvođača za transformatore i VN priključke itd. sve strane treba da sarađuju kako bi se obezbedilo pravilno i 
potpuno razgraničenje između ovih sektora, odnosno Ponuđač/Izvođač transformatora treba da obezbedi specificirane provodne izolatore sve 
delove za povezivanje na transformatorskoj strani kao i sve delove za pravilno povezivanje kablovskih završnica. 

S druge strane, Ponuđač / Izvođač kablova, razvodnog postrojenja i svih drugih veza treba obezbediti kablovske završnice, delove za 
prilagođenje i svu ostalu opremu potrebnu za kompletiranje radova na priključenju kabla. 

Ovim se podrazumeva da je odgovornost Ponuđač / Izvođač transformatora da obezbedi uljnu zaptivenost. 

Hlađenje 

Hlađenje energetskih transformatora je kombinovanog tipa (ONAN/ONAF) tj. sa prirodnim strujanjem ulja i prirodnim i prinudnim strujanjem 
vazduha. Osim ako nije naglašeno drugačije u Tabeli garantovanih tehničkih podataka, naznačena snaga pri prirodnom hlađenju (ONAN) 
mora biti najmanje 60% naznačene snage pri prinudnom hlađenju. 

Transformatori sa prirodnim sistemom hlađenja (ONAN) mora da imaju najmanje dve grupe odvojivih radijatora koji su preko prirubnica 
direktno povezani na transformatorski sud i/ili spoljašnjih glavnih cevi na transformatorskom sudu, uglavnom u blizini jezgra/namotaja duž dve 
suprotne strane transformatora.  

Radijatori treba da budu DIN tipa ili ekvivalentog, snabdeveni sa najmanje pet kanala za hlađenje u svakom radijatorskom rebru. Mora se 
izbeći skupljanje vazduha u radijatorskim cevima. Radijatori višecevnog tipa ili sličnih aranžmana nisu prihvatljivi. U slučaju radijatora sa 
gornjim delovima kolenastog tipa ("labudov vrat" tip), oni ne smeju viriti izvan poklopca suda više od 45 cm. Radijatori tipa "labudov vrat" 
moraju se direktno prirubnicom povezati na sud transformatora; nije dozvoljeno povezivanje na zajedničke radijatorske cevi. 

Radijatorska rebra za hlađenje treba da budu nominalne širine od 470 do 520 mm, a njihova visina ne sme veća od 3.0 m. Nominalna debljina 
čeličnog zida radijatora ne sme biti manja od 1,2 mm. 

Radijatorska rebra trebaju biti zavarena sa odobrenim tipom šipki za ukrućenje (horizontalno i dijagonalno), kako bi se sprečila vibracija tokom 
rada transformatora. Sve šipke za ukrućenje treba pravilno zavariti na svim mestima u kojima šipka dodiruje uglove radijatorskih rebara. 
Rastojanje između horizontalno raspoređenih traka za ukrućenje ne sme prelaziti 100 cm.  

Radijatori moraju da budu u potpunosti vakuum-zaptiveni i testirani pod pritiskom (sa vazduhom pritiska najmanje 2 kg/cm² u trajanju od ne 
manje od 5 minuta) i mora da budu nepropusni za tečnosti  (sprečavanje curenja transformatorskog ulja pri temperaturi 125°C, gustine 1 
kg/cm²). 

Radijatore treba opremiti sa odgovarajučim priključcima za isušivanje i ventilaciju tako da mogu biti u potpunosti isušeni i ventilirani.  

Radijatori treba da budu povezani sa transformatorskim sudom ili spoljašnjim glavnim cevima preko leptir-ventila na takav način da se svaki 
radijator može isključiti i ukloniti bez isključenja transformatora i bez pražnjenja suda i/ili zajedničkih glavnih cevi (ukoliko postoje). Mehanička 
tolerancija dimenzija mora biti minimalna da bi bila moguća zamena svih radijatora istim tipom bez dodatnog prilagođavanja.  
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Sve leptir-ventile treba rasporediti u vertikalnom položaju i na takav način da su njihove indikacije položaja jasno i slobodno vidljive i čitljive 
direktno sa poklopca transformatora i sa nivoa poda. Pokazatelji pozicije ventila ne smeju biti postavljeni ispod prirubnice poklopca 
transformatorskog suda. 

Zajedničke glavne cevi sa prirubnicama, ukoliko postoje,  moraju biti priključene preko ventila montiranih direktno na transformatorski sud ili 
poklopac. Zajedničke glavne cevi ne smeju biti povezane na kupasta postolja provodnih izolatora. Zavarene zajedničke cevi bilo koje vrste 
nisu prihvatljive. 

Akumuliranje vazduha unutar radijatora i glavnih cevi se mora izbeći a radijatori moraju biti opremljeni sa čepovima za nalivanje i ispuštanje 
ulja tako da se omogući montaža bez ispuštanja ulja iz transformatora.  

Radijatori treba da budu sastavljeni i montirani na transformatorski sud na takav način da je  obezbeđena njihova mehanička zaštita i 
sprečena vibracija. U tu svrhu, ukoliko je potrebno postaviti duž radijatora na vrhu i dnu pogodne šipke za ukrućenje od nerđajućeg čelika. 
Šipke za ukrućenje ne smeju se postavljati unakrsno na vrhu i dnu grupa radijatora.  

Svi delovi opreme moraju biti dostupni kontroli i čišćenju a  toplo-duboko-galvanizovani radijatori nisu prihvatljivi. 

Gde je to primenljivo, treba obezbediti sledeću pomoćnu opremu: 

- 1 (jedan) leptir ventil za svaki dovod i odvod svakog radijatora, direktno pristupačan sa nivoa tla i poklopca transformatorskog suda. 

- 2 (dva) izolaciona ventila za povezivanje svake zajedničke glavne cevi (ukoliko postoje) sa transformatorskim sudom i/ili poklopcem. 

- 1 (jedan) čep za ispuštanje ulja sa navojnim čepom na izlaznim krajevima svake donje zajedničke glavne cevi (min. dve donje 
zajedničke glavne cevi, ako postoje) pogodan za privremeno postavljanje senzora temperature direktno u tok ulja tokom termičkih 
ispitivanja. 

- 1 (jedan) čep za ventilaciju sa navojnim poklopcem na ulaznim krajevima svake gornje zajedničke glavne cevi (min. dve gornje 
zajedničke glavne cevi, ako postoje) pogodan za privremeno postavljanje senzora temperature direktno u tok ulja tokom termičkih 
ispitivanja. 

- 1 (jedan) čep za ispuštanje ulja za svaki radijator na izlaznom kraju svakog radijatora pogodan za privremeno postavljanje 
temperaturnih senzora direktno u tok ulja tokom termičkih ispitivanja u slučaju radijatora direktno povezanih prirubnicom na sud.  

- 1 (jedan) čep za ventilaciju na svakom ulaznom kraju svakog radijatora pogodan za privremeno postavljanje temperaturnih senzora 
direktno u tok ulja tokom termičkih ispitivanja u slučaju radijatora direktno povezanih prirubnicom na sud. Za radijatore sa gornjim 
glavnom cevi tipa lakat (tip "Labudov vrat") vazdušne oduške je potrebno obezbediti na oba kraja ovih glavnih cevi. 

- Dodatni minijaturni džepovi za termometre u toku ulja gornjih i donjih glavnih cevi, na ulaznim i izlaznim krajevima iz transformatorskog 
suda, ako je potrebno. Ovi džepovi za termometre ne smeju viriti iznad površine pripadajućih glavnih cevi za više od 12 mm. 
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- Numerisane identifikacione pločice za sve leptir i druge ventile, tako da su usklađene sa pločicama za raspored ventila i cevi. Posebni 
detalji za sve pločice su navedeni u nastavku. 

ONAF hlađenje treba ostvariti sa potrebnim brojem ventilatorskih jedinica montiranih na takav način da se izbegne bilo kakva cirkulacija 
toplog vazduha kada je transformator instaliran u trafo polju. Broj ventilatora treba biti određen tako da se obezbedi neprekidan rad sa punom 
nazivnom snagom u zahtevanim granicama porasta temperature.  

Ventilatorske jedinice treba postaviti na pristupačno mesto u visini ne većoj od 1m, na odgovarajuću nekorozivnu čeličnu konstrukciju/okvir, 
koja mora da bude kruto pričvršćena zavrtnjima na radijatorsku grupu. Ventilatorske jedinice vezane za radijatore treba montirati na visini koja 
ne prelazi 2,0 m iznad nivoa poda. 

Ventilatorske jedinice treba rasporediti na takav način da ne vire iznad rebara od maksimalno jednog para radijatora. Treba izbegavati 
preklapajući raspored ventilatora sa bilo kojim ventilatorom drugih radijatora. 

Svaka ventilatorska jedinica mora imati mogućnost da bude uklonjena pojedinačno bez skidanja bilo koje konstrustrukcije i bez ometanja rada 
drugih ventilatora. 

Propeleri treba da su izrađeni od aluminijumske legure ili nerđajućeg čelika. Bilo koja vrsta plastike za izradu propelera ili njegovih delova nije 
prihvatljiva. Mehaničku zaštitu od dodirivanja lopatica treba obezbediti zaobljenom zaštitnom žičanom mrežom od nerđajućeg čelika sa obe 
strane lopatica propelera.   

Motore ventilatora treba smestiti na lako dostupna mesta, a njihove priključne kutije treba da budu dostupne bez skidanja zaštite. Jasno 
vidljiva i čitljiva natpisna pločica od nerđajućeg čelika treba da se nalazi na pristupačnom mestu spoljašnjeg kućišta svake ventilatorske 
jedinice. 

Polazeći od vrućeg stanja (100% opterećenja pri naznačenoj pobudi) transformator mora biti u stanju da ostane u pogonu bez prekoračenja 
temperature najtoplije tačke (namotaja) pri specificiranoj maksimalnoj temperaturi ambijenta nakon kvara i prekida rada sistema prinudnog 
hlađenja za ne manje od 60 minuta od trenutka nastanka tog kvara. 

Upravljačka oprema sistema za hlađenje i svi prateći uređaji moraju biti smešteni u vodootpornom komandnom ormanu (stepen zaštite IP55), 
montiranom na transformator. 

 

Upravljanje rashladnim jedinicama 

Električno napajanje za sistem upravljanja rashladnim jedinicama treba obezbediti sa nezavisnim napojnim kablom za komandni orman 
hlađenja.  

Na komandnom ormanu treba biti omogućen komandnom preklopkom izbor za ručni i automatski režim rada -upravljanje ventilatora.  
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Automatski rad ventilatora za hlađenje je kontrolisan na sledeće načine: 

- Pomoću termičke slike 

- Pomoću kontaktnog termometra 

- Pomoću prekostrujne zaštite 

Motori ventilatora moraju biti automatski upravljani uzimajući u obzir temperature namotaja i ulja. Upravljanje mora biti takvo da se izbegavaju 
česte operacije  startovanja/zaustavljanja za male temperaturne razlike.  

Proizvođač transformatora treba da odredi i da podatke o temperaturama delovanja pojedinih stepena termičke slike i o načinu priključenja, 
podešavanja i korišćenja termičke slike. Na primer, motori ventilatora se uključuju kada temperatura ulja pređe 70°C (uklju čenje od strane 
kontaktnog termometra) ili kada temperatura namotaja pređe 80°C (uklju čenje od strane termičke slike). Pored toga, uključenje ventilatora 
može biti inicirano i prekostrujnom zaštitom energetskog transformatora. 

Glavni kontaktor i kontaktori motora, pridružena oprema kao i ventilatori treba da budu projektovani za specificirani kontrolni napon i moraju 
biti u stanju da rade na zadovoljavajući način i bez preteranog zagrevanja pri odstupanju napona od +/- 10%. Za kontrolni napon ne treba 
koristiti pomoćni transformator. 

U kolima napajanja motora moraju biti ugrađeni kontaktori sa zaštitnim uređajima sa termičkim i magnetnim okidnim elementima. Za svaki od 
motora treba obezbediti motorno-zaštitni prekidač podesivog strujnog opsega (oko 120 - 150% nazivne struje motora). Prilikom ispada bilo 
kojeg ventilatora treba inicirati grupni alarm, iako, to ne treba da ima za rezultat dalje isključenje ostalih motora.  

Kolo svakog motora mora biti moguće električki izolovati kako bi se omogućila zamena ili popravka pojedinih jedinica tokom rada drugih.  

 

Regulaciona sklopka 

Za regulaciju napona predvideti trofaznu teretnu regulacionu preklopku u neutralnoj tački namotaja 110kV sa uljnim prekidačem, posebnim 
biračem izvoda i biračem-preklopkom. 

Birač se nalazi u tranformatorskom sudu dok se teretna preklopka nalazi u posebnoj komori sa uljem koje je potpuno odvojeno od ulja u 
transformatorskom sudu.   

Teretna regulaciona preklopka mora biti u skladu sa IEC 60214. Teretna regulaciona preklopka mora biti tipski ispitana i odgovarajući 
Sertifikat o izvršenim ispitivanjima priložen uz ponudu. Prihvatljive su samo preklopke koje su tipski ispitane u  skladu sa relevantnim IEC 
standardima dopunjenim zahtevima iz ove Specifikacije. Sva oprema vezana za teretnu regulacionu preklopku mora biti dostavljena od strane 
originalnog  proizvođača sklopke.  
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Teretna regulaciona preklopka mora da izdrži sve vrste struje kvara bez oštećenja. Sve teretne regulacione preklopke priključene na namotaje 
sa ravnomernom izolacijom moraju imati najmanje isti stepen izolacije kao i namotaji na kojima su povezani (odgovarajući podnosivi 
atmosferski udarni napon (LI) i podnosivi ispitni napona industrijske učestanosti (AC)).  

Snaga transformatora mora ostati ista pri svim položajima birača izvoda regulacione preklopke. Teretna regulaciona preklopka mora biti u 
stanju da vrši promenu izvoda pri maksimalnoj struji opterećenja transformatora. Potrebno je konstruisati regulacionu preklopku za naznačenu 
struju ne manju od 300A i trajno dozvoljenu struju svake jedinice regulacione sklopke pri naznačenoj prekidnoj moći koja treba da obuhvati 
dugotrajnije preopterećenje u vanrednim okolnostima prema IEC 60076-7 standardu, pri položaju birača izvoda na najvišem strujnom otcepu i 
naznačenom radnom naponu na priključcima transformatora. Bilo kakva paralelna veza regulacionih sklopki nije prihvatljiva i nije dozvoljena 
bilo kakva konstrukcija regulacione sklopke sa dve paralelne grane namotaja kojom se vrši "prinudno deljenje struje". 

Teretna preklopka mora se montirati bočno (uža strana transformatorskog suda). 

Metalna kućišta za pogonska vratila treba obezbediti na poklopcu transformatorskog suda. Svi prekidači / prekidni kontakti teretnih 
regulacionih sklopki moraju imati uljne sekcije koje su odvojene od transformatorskog ulja, kao i sopstvene zatvorene podsekcije u 
konzervatoru.  

Svaki prekidač- prekidni kontakt mora imati unutrašnju usisnu cev dovedenu do dna sekcije i povezanu na spoljašnje ventile za istakanje ulja i 
filtriranje koji su montirani na odgovarajućem mestu u odnosu na nivo poda. Potrebno je obezbediti ventil za uzorkovanje montiran na 
odgovarajuću visinu u odnosu na visinu poda. 

Glava regulacione preklopke treba da bude takođe opremljena sa ispusnom cevi koja je povezana sa Buholc relejom glavnog 
transformatorskog suda da bi se sprečilo skupljanje gasa ispod glave regulacione sklopke. Cevi i druga oprema ne smeju se postavljati iznad 
glave regulacione sklopke kako bi bilo moguće podizanje prekidača i/ili prekidnih kontakata bez ikakvih ograničenja i bez demontaže bilo koje 
druge opreme. 

Za zaštitu od unutrašnjeg kvara potrebno je obezbediti zaštitni relej koji reaguje na protok ulja. Ovaj relej treba smestiti na koleno cevi na glavi 
regulacione sklopke opremljen sa ventilom na strani cevi prema konzervatoru.  

Pogonska osovina od kućišta motornog pogona do poklopca transformatorskog suda treba da bude postavljena u vertikalnom položaju (pod 
uglom od 90° u odnosu na poklopac suda) i ne sme bi ti povezana preko bilo kakve zglobne veze instalirane izvan kućišta motornog pogona. 
Za ovu svrhu odgovarajuća odobrena konstrukcija/montažni držači mogu biti obezbeđeni od strane proizvođača transformatora. Pogonske 
osovine na poklopcu suda treba da budu odgovarajuće i pravilno zaštićene metalnim poklopcem izrađenim od materijala sa zaštitom od od 
korozije (aranžman je predmet odobrenja investitora).  

Motorni pogon, kao i sva prateća oprema za rad regulacione sklopke mora biti ugrađena u ormarić, klase zaštite IP56, montiran na 
transformatorski sud na odgovarajućoj visini u odnosu na nivo poda. Pogonski mehanizam mora biti sa remenovima ili ekvivalentni suvi 
pogonski mehanizam. Pogonski mehanizmi punjeni uljem nisu prihvatljivi. 
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U slučaju rešenja sa ugrađenim pokretnim ramom u ormanu, šarke spoljašnjih vrata moraju biti na suprotnoj strani u odnosu na one od 
pokretnog rama.  

Kompletno ožičenje treba da bude od veoma fleksibilnih licnastih bakarnih provodnika opremljeno sa identifikacionim natpisima na oba kraja. 
Svi završetci provodnika moraju imati bakarne papučice. Poprečni presek provodnika za ožičenje napojnih kola treba da bude najmanje 2,5 
mm2,  a za komandno-signalna kola i indikatore položaja birača izvoda najmanje 1,5 mm2. 

Napajanje naizmeničnim naponom ormana motornog pogona regulacione sklopke treba ostvariti preko posebnog napojnog kabla sa razvodne 
table za napajanje naizmeničnim naponom.  

Orman treba montirati na užoj strani transformatora, sa sledećom glavnom opremom koja mora biti instalirana: 

- Pogonski motor sa podesivom motorno-zaštitnom opremom (opseg podešavanja: približno 120% - 150% nazivne struje motora) 

- Brojač broja preklopa 

- Komandna sklopka ili taster za lokalne operacije VIŠE/NIŽE (unutar ormana) 

- Sve električne komandne preklopke i lokalni ručni pogon treba da su jasno obeleženi na  odobreni način kako bi se prikazao smer 
biranja izvoda, tj. operacije VIŠE/NIŽE birača izvoda  

- Električni granični prekidač 

- Mehanički granični prekidač za krajnji položaj  

- Pokazivač položaja (stepena izvoda) sa utisnutim brojevima pozicija, lako čitljiv sa poda ("1" se odnosi na poziciju sa maksimalnim 
naponom sa svim namotajima u kolu) 

- Preklopka LOKALNO/DALJINSKI 

- Releji za nadzor faza napona napajanja i glavnih komandnih kola 

- Automatski zaštitni prekidač za svako pomoćno napojno kolo  

- Lampa (kontrolisana preko kontakta na vratima) 

- Jedan stalni grejač  

- Minimum jedan konvencionalni daljinski indikator položaja birača izvoda otporničkog tipa 

- Minimum jedan konvencionalni daljinski indikator položaja kontaktnog tipa 

- Jedan dodatni daljinski indikator položaja kontaktnog tipa sa diodnom matricom  za digitalnu daljinsku indikaciju položaja 
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- Dodatni kontakti za krajnje pozicije 

- Rezervna niskonaponska utičnica, za naizmenični izvor napajanja (16A, šuko) sa automatskim zaštitnim prekidačem od 10A  

- Blokovi rednih stezaljki sa rednim stezaljkama, sa rastavnim mehanizmom i ispitnim priključcima pogodnim za priključak provodnika od 
1 mm2  do najmanje 6 mm2, uz 10% rezervnih rednih stezaljki.  

- Aluminijumske ploče sa prikazom komandno-signalnih kola i svih blokova rednih stezaljki postavljene na unutrašnjoj strani vrata 

- Ručica za ručno upravljanje 

- Uređaj za zaključavanje vrata. 

- Sva oprema instalirana u ormanu mora biti konstruisana za unutrašnju temperaturu od najmanje 70ºC.  

- Na unutrašnu strani vrata pored ploča sa prikazom komandno-signalnih kola i svih blokova rednih stezaljki, obezbediti mesto za 
smeštaj dokumenanta i odgovarajućih šema delovanja. 

- Motorni pogon mora da ispunjava sledeće zahteve: 

- Mehanički pokazivač položaja na ormanu motornog pogona 

- Slanje informacije o položaju birača izvoda transformatora do PDC Niš i lokalne prostorije upravljanja 

- Ručno manipulisanje u slučaju kvara na napojnom sistemu  

- Daljinsko upravljanje preko tastera iz prostorije za lokalno upravljanje i/ili preko PDC Niš uz daljinsku indikaciju položaja birača izvoda 

- Delovanje korak po korak sa automatskim zaustavljanjem nakon svakog koraka 

- Stalnim delovanjem na komandne preklopke/tastere ne sme doći do uticaja na tekuću operaciju promene položaja izvoda  

- Delovanje na komandne preklopke za lokalno ili daljinsko upravljanje mora izazvati samo jednu promenu položaja, osim ukoliko 
komandna preklopka nije vraćena u položaj „isključeno“ između uspešno izvršenih operacija 

- Automatska kontrola prolaza centralnih izvoda 

- Automatsko ponovno pokretanje regulacione sklopke nakon ispada sistema napajanja, uz obezbeđenje blokada protiv istovremene 
operacije VIŠE/NIŽE 

- Blokiranje u krajnjim pozicijama uz pomoć graničnih prekidača  

- Zaštita za sprečavanje prekoračenja trajanja operacije 

- Rad motorom preko tastera ili sklopke za upravljanje VIŠE/NIŽE 
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- Ručni pogon pomoću ručke 

- Blokiranje mogućnosti rada električnog pogona kada su uređaji za ručni pogon u upotrebi. 

Potrebno je obezbediti sve aparate i instrumente potrebne za daljinsko upravljanje, kao i sve veze i komandno-signalne kablove od 
transformatora prema spoljnim i unutrašnjim kolima trafostanice. 

 

Paralelan rad i naponska regulacija 

Paralelan rad energetskih transformatora nije predviđen i mora biti sprečen. 

 

Transformatorsko ulje 

Izolaciono transformatorsko ulje mora biti isključivo novo, mineralno ulje na bazi nafte sa anti-oksidantskim (fenolnim) aditivima i treba da ima 
takve osobine da sprečava formiranje bakar sulfida pod teškim uslovima trajnog opterećenja čak i bez aditiva. 

Ulje treba da bude hidro-tretirano i da ima osobine usklađene sa najnovijom verzijom IEC 60296 standarda, sa osobinama starenja koje 
zadovoljavaju Posebne primene u skladu sa specifikacijama ovog standarda. Osobine kao što je tipična kinematička viskoznost ne sme da 
prelazi 9,5 mm2/s na 40°C, i tipi čan faktor dielektričnih gubitaka na 90 °C, ne sme da prelazi 0.001 posl e laboratorijskih tretmana. Tačka 
paljenja mora biti veći od 135 °C. Gas-apsorbuju će ulje (npr. ulje sa negativnom gasnom tendencijom), nije dozvoljeno. 

Punjenje transformatora uljem mora de se obavi u sud koji je je pod vakuumom. Dielektrična probojna čvrstoća izolacionog ulja treba da 
iznosi najmanje 250 kV/cm, a hemijska stabilnost (indukcioni period) najmanje 110 časova. 

Ponuđač/Izvođači su dužni da dokažu izostanak vlage (sadržaj vode u hiljaditim delovima promila (ppm), na vrhu i na dnu, kao i sve ostale 
osobine ulja pre njegove upotrebe. Količina rastvorenih gasova iz ulja, sadržaj vode u (ppm) i dielektrične čvrstoće izolacionog ulja takođe 
treba potvrditi na licu mesta prilikom puštanja u rad. 

 

Konzervator 

Konzervator treba postaviti u takav položaj da ne ometa električne veze na transformatoru i potrebno je da ima dovoljan kapacitet kako bi bilo 
moguće širenje ulja u temperaturnom opsegu od 0ºC do 120ºC. Konzervator ne sme da se nalazi direktno na poklopcu transformatorskog 
suda. 

Glavni konzervatorski sud cilindričnog tipa može da bude opremljen sa elastičnim dijafragmama tipa vazdušni jastuk.  
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Potrebno je obezbediti indikatore nivoa ulja magnetnog tipa pričvršćenih na sud konzervatora koji pokazuju pun opseg nivo ulja, jasno 
označen sa normalnim nivoom pri 20 °C. 

Regulacione sklopke moraju imati sopstvene zatvorene pod-sekcije u konzervatoru kako se ne bi mešalo ulje iz transformatorskog suda i 
prekidačkog dela teretne preklopke, veća omogućava širenje ulja iz transformatorskog suda a manja širenje ulja iz prekidačkog dela teretne 
preklopke. 

Svaka komora konzervatora treba da sadrži sledeće: 

- Magnetski pokazivač nivoa ulja sa kontaktom za signalizaciju minimalnog nivoa ulja postavljen tako da se očitavanje vrši sa strane 
110kV 

- Priključak gasnog (Buholz) relea, odnosno priključak zaštitnog relea regulacione preklopke 

- Automatski, električni sušač vazduha („dehydrating breather“), pristupačan sa zemlje, sa cevovodom do komore konzervatora, 

- Otvor za nalivanje ulja kao i cev sa ventilom kojom se ulje naliva sa zemlje 

- Čep za ispuštanje ulja, kao i poseban čep za ispuštanje taloga 

Komora konzervatora sa uljem za namotaje sadrži i automatsku klapnu koja sprečava naglo oticanje ulja iz konzervatora. 

Da bi se izbeglo nepotrebno stalno naprezanje od strane prekidačkih odeljaka teretne regulacione sklopke na transformatrski sud, 
konzervatorske komore treba konstruisati tako da su pri istim temperaturama ulja približno isti i svi nivoi ulja. Montažni nivo konzervatorskog 
suda ne sme premašiti 3,5m iznad glave regulacione sklopke da bi se izbeglo nedopustivo naprezanje bilo koje sekcije teretne regulacione 
sklopke kada su prekidači sklopke izvučeni zbog održavanja. 

Sud konzervatora mora biti u potpunosti vakumiziran i konstruisan na takav način da ga je moguće potpuno isprazniti upotrebom ventila za 
ispuštanje ulja. Konzervatorski sud treba opremiti sa otvorima za čišćenje na takav način da se izbegne oštećenje gumene membrane, 
odnosno prednje strane konzervatora moraju biti u potpunosti uklonjive i treba da budu opremljene sa po dve ušice za podizanje. 

Ventili za primenu vakuuma i ventili za izjednačavanje vakuuma za dijafragmu i konzervator regulacione sklopke moraju biti ugrađeni između 
cevi za širenje vazduha prema sušačima vazduha sa silika-gelom, kruto pričvršćeni na odgovarajućoj visini u odnosu na nivo poda. 

 

Automatski sušači vazduha („dehydrating breathers“) 

Isušivanje vazduha čije strujanje nastaje usled varijacije nivoa izolacionog ulja tokom rada energetskog transformatora mora biti omogućena 
savremenim automatskim uređajima od potvrđenog i iskusnog proizvođača i tipa prilagođenog za energetske transformatore snage do 
40MVA. Tip i način rada uređaja mora omogućavati auomatsku regulaciju vlažnosti vazduha, sa minimalnim zahtevima za održavanjem. 
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Po jedan takav uređaj mora biti obezbeđen za svaku komoru konzervatora energetskog transformatora.  

Automatski sušači vazduha moraju biti priključeni na pripadajuće komore konzervatora odgovarajućim cevovodom, i postavljeni na visinu 
prostupačnu sa nivoa tla. 

Automatski sušači vazduha moraju biti za napon napajanja 230V, 50Hz. Potrebno je prilagoditi tip regulacije i način otklanjana viška vlage iz 
apsorpcionog materijala u zavisnosti da li se radi o sušaču priključenom na komoru konzervatora za transformatorski sud ili komoru 
regulacione sklopke. Za potrebe lokalne indikacije svaki uređaj mora posedovati lampice za signalizaciju prisustva napona napajanja, 
trenutnog stanja uređaja, indikacije greške/kvara itd.  

Uređaje treba opremiti odgovarajućim temperaturnim davačima sa standardnim izlazom 4-20mA za daljinsku indikaciju temperature u 
cevovodu ka komorama konzervatora dostupnim na priključnoj kutiji uređaja preko odgovarajućih stezaljki. Signalni kontakti za daljinsku 
signalizaciju statusa uređaja i indikaciju kvara moraju takođe biti pristupačni preko odgovarajućih stezaljki na priključnoj kutiji uređaja. 
Karakteristike uređaja moraju biti potvrđene odgovarajućim ispitivanjima prema IEC 60255, IEC 61000 i IEC 60068 standardima. 

 

Cevi i ventili 

Potrebno je obezbediti izolacione ventile za prekidanje dotoka ulja kako bi bilo moguće isprazniti konzervator. Uz transformator isporučiti sve 
cevi potrebne za povezivanje/punjenje raznih delova transformatora, kao i ventile potrebne za uzimanje uzoraka ulja, istakanje, filtriranje, 
povezivanje radijatora, čepove za istakanje ulja i ventilaciju, itd. Sve prirubnice na koje će ventili biti povezani treba nepropusno zavariti za 
transformatorski sud, cevi itd. Sve cevi moraju biti pričvršćene na transformator. Unutrašnji prečnik cevi za primenu vakuuma mora biti 
najmanje 40 mm, prečnik glavnih cevi za širenje do glavnog konzervatora ne manji od 80mm, a za druge cevi, osim za male cevi do Buholc 
releja, najmanje 25mm. Sve cevi na poklopcu suda treba opremiti odgovarajućim prirubnicama za skidanje opreme u toku transporta itd. 

Za kontrolu sušače vazduha je potrebno obezbediti dvopoložajne trokrake slavine unutrašnjeg prečnika 25mm tako omoguće funkciju bilo 
kojeg od paralenih sušača vazduha, dok drugi treba da je u pripravnom položaju. Bilo koji položaj osim gore navedenih mora biti mehanički 
blokiran. Svi trokraki ventili treba da imaju čepove sa navojima. Kombinovani ključevi za ukljanjanje čepova i manipulaciju ventilima treba da 
budu isporučeni kao obavezan alat. 

Svi ventili za pražnjenje, uzorkovanje ulja, punjenje, filtriranje, primenu vakuuma i izjednačavanje vakuuma moraju biti montirani na 
odgovarajućoj visini u odnosu na pod i treba da poseduju opremu za zaključavanje sa katancima. 

Svi izolacioni ventili i ventili za zatvaranje osim leptir ventila za radijatore moraju biti odgovarajući zaporni ravni ventili opremljeni adekvatnim 
ručicama i indikatorima položaja (“otvoren”/“zatvoren”). Loptasti ventili bilo koje vrste nisu prihvatljivi. 

Raspored zapornih ventila, osim onih direktno povezanih na zidove suda iznad njegovog dna treba biti takav da se onermogući skupljanje 
gasa u njihovim glavama. 
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Svi filterski i ispusni ventili treba da poseduju adaptere sa muškim navojima sa navojnim čepovima. Ventili za uzimanje uzorka ulja iz glavnog 
transformatorskog suda treba da imaju iste muške navoje. Bilo koja vrsta ženskih navoja osim onih u čepovima ugrađenim na filterske ventile i 
ventile za uzorkovanje ulja prema specifikaciji nisu prihvatljivi. 

Pored toga za svaki transformator kao obavezan alat potrebno je za sve tipove filterskih ventila i ventila za uzimanje uzorka ulja isporučiti 
odgovarajuće adaptere uključujući i creva za uzimanje uzorka ulja. 

Za teretnu regulacionu sklopku treba obezbediti odgovarajuće ventile za uzorkovanje ulja sa adapterima sa muškim navojem i sa navojnim 
čepovima. 

 

Strujni transformator za zaštitu kućišta transformatora 

Na transformatoru je potrebno ugraditi i isporučiti strujni transformator za zaštitu kućišta transformatora karakteristika u skladu sa 
Specifikacijom u Prilogu X.X. 

 

Strujni transformator za zaštitu „REF“ 

Na transformatoru je potrebno ugraditi i isporučiti strujni transformator za REF zaštitu transformatora karakteristika u skladu sa Specifikacijom 
u Prilogu X.X. Strujni transformator ugraditi u neutrali zvezdišta na primarnoj strani energetskog transformatora. Strujni merni transformator 
treba da bude istih tehničkih karakteristika kao i strujni merni transformator u 110 kV tafo polju. 

 

Oprema za  merenje i monitoring 

Oprema iz ove tačke treba da bude ožičena do rednih stezaljki unutar komandno-signalnog ormana transformatora. Kompletno ožičenje treba 
da bude urađeno sa veoma fleksibilnim višežičnim bakarnim provodnicima i opremljeno sa indetifikacionim natpisima na oba kraja. 

Oprema instalirana u komandno-signalnom ili razvodnom ormanu mora biti konstruisana za unutrašnju temperaturu ormana od najmanje 70 
oC. 

Termometri i termostati treba da budu opremljeni sa setovima kontakata lako dostupnih za podešavanje kada se skine poklopac.  Sva oprema 
za nadzor izvan ormana mora biti klase zaštite IP55. Svi indikatori ne smeju imati providna stakla ili providne plastične delove.  

Kontaktni termometar se montiraju u komandno-signalni orman. Kapilarne cevi treba da budu pravilno zaštićene u celoj svojoj dužini sa 
fleksibilnim čeličnim cevima i treba da ulaze u instrumente sa donje strane. Da bi se izbegla oštećenja na mestu priključenja tih cevi na 
temperaturni detektori, glava senzora mora biti pokrivena. Termometarske džepove treba rasporediti u okolinu najbližih aktivnih delova. 
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Za svaki energetski transformator treba obezbediti sledeću minimalno standardnu opremu: 

1 (jedan) Buholc relej sa dva plovka (DIN 80) za transformatorski sud sa metalnim uređajem (kolektorom gasa) za uzorkovanje gasa i 
ispitivanje sa prednjim providnim staklom. Relej mora imati mogućnost pristupa tj. da bude montiran na odgovarajućoj visinu u odnosu na nivo 
poda. Ispitni ventili treba da imaju poklopac sa šarkama i opremom za zaključavanje. Cevi koje povezuju Buholc relej moraju imati lako 
dostupne zaporne ventile na konzervatorskoj i strani transformatorskog suda kako bi bilo moguće skidanje releja bez izazivanja curenja ulja. 
Male cevi od Buholc releja do uređaja za uzorkovanje i ispitivanje gasa treba da da su na celoj dužini zaštićene sa fleksibilnim čeličnim 
cevima. 

- 1 (jedan) zaštitni relej pobuđivan protokom ulja sa kontaktima za isključenje za teretnu regulacionu sklopku. Cevi povezane na relej 
moraju imati zaporne ventile na konzervatorskoj strani (lako pristupačne sa poklopca transformatorskog suda). 

- 1 (jedan) ventil sigurnosti (odušnik) opružnog tipa za rasterećenje pritiska za transformatorski sud sa pokazivačem prorade i alarmnim 
kontaktima instaliranim u metalno kućište klase zaštite IP65. Mikro-prekidač uređaja treba da bude odgovarajuće ožičen do metalne 
kablovske priključne kutije klase zaštite IP 55 sa priključcima pogodnim da prihvate fleksibilne provodnike poprečnog preseka do 2.5 
mm2 sa bakarnim papučicama na krajevima. 

- 1 (jedan) kontaktni termometar sa skalom za temperaturu gornjeg ulja, sa radijalnim pokazivačem minimalne i maksimalne vrednosti i 
dva podesiva kontakta za  uključenje  ventilatora za hlađenje (na temperaturi gornjeg ulja od 70 oC ) i isključenje ventilatora za 
hlađenje (na temperaturi gornjeg ulja od 60 oC).  

- 1 (jedna) termička slika povezana na strujni transformator za prekostrujnu zaštitu i termičku sliku. 

- 1 (jedan) termometar sa  PT 100 sondom za merenje temperature ulja povezan na termičku sliku.   

- 1 (jedan)  pokazivač nivoa ulja magnetnog tipa sa podesivim alarmnim kontaktima (minimum i maksimum nivoa ulja) za konzervatorski 
sud (smešten pod nagibom na konzervatorski sud). 

- 1 (jedan)  pokazivač nivoa ulja magnetnog tipa sa podesivim alarmnim kontaktima (minimum i maksimum nivoa ulja) za konzervatorski 
sud teretne regulacione sklopke. 

 

Natpisne i druge pločice za obeležavanje 

Pločice treba da budu od nerđajućeg materijala i kruto pričvršćene. Pločice postavljene izvan komandnih ormana treba da budu od ispoliranog 
nerđajućeg čelika vrhunskog kvaliteta, tj. od Cr-Ni-Mo-Ti legiranog nerđajućeg čelika (čista pozadina, ugravirane crne oznake, 2mm debljine, 
dubine graviranja 0,5mm). Pločice postavljene unutar komandnih ormana treba da budu od metala otpornog na koroziju u skladu sa 
predhodnim odeljcima ovog teksta. Sve natpisne pločice osim onih koje se nalaze na poklopcu transformatorskog suda treba da budu lako i 
jasno čitljive sa nivoa tla. 
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- Natpisna pločica u skladu sa IEC 60076. Ova pločica treba takođe da sadrži podatke o podnosivom udarnom atmosferskom naponu 
(LI) i podnosivom ispitnom naponu industrijske učestanosti (AC) za sve namotaje. Osim toga, mase navedene na ovoj pločici moraju 
obuhvatiti ukupnu masu, masu dela koji se vadi iz suda, transportnu masu i masu izolacionog ulja. 

- Šema povezivanja koja pokazuje detalje unutrašnjih veza i fazorski dijagram napona namotaja, a pored toga i pogled na transformator 
odozgo koji daje korektan fizički raspored priključaka. 

- Pločica sa transportnim profilom koja pokazuje transportne dimenzije i mase. Ova pločica takođe treba da upozori osoblje za montažu 
da je zabranjeno uklanjanje poklopca pre nego što se sud napuni uljem do nivoa da namotaji ne budu izloženi dejstvu atmosfere. 

- Pločica koja pokazuje lokacije i funkcije svih ventila i vazdušnih slavina, čepova i opreme za monitoring, itd. u  pogledu odozgo i u 
različitim projekcijama transformatora. Na ovoj ploči takođe treba da stoji upozorenje tehničkom osoblju da prouči uputstva za 
održavanje pre primene vakuuma i da ne manipuliše vakuumskim ventilima i ventilima za izjednačavanje vakuuma nakon punjenja ulja 
pod vakuumom.  

- Identifikacione pločice, sa alfanumeričkim oznakama u skladu sa relevantnim standardima, za sve ventilatore, razvodne ormane, 
sušače vazduha (dehidratore), ventile, uključujući leptir ventile, slavine, dodatke itd. (minimalne veličine 105 mm x 50 mm). Funkcija 
(opis) tih uređaja treba biti jasno naznačene na ovim pločicama. Alfanumerički znakovi na ovim pločicama treba da budu takve veličine 
da su jasno čitljivi sa nivoa poda. 

- Šematske pločice koje pokazuju tačnu količinu potrebnog ulja u konzervatoru iznad minimalnog nivoa u zavisnosti od temperature ulja. 

- Pločice koje na odobren način prikazuju sva upravljačka, merna i kola za nadzor kao i blokove rednih stezaljki. Ove pločice treba da 
budu čvrsto fiksirane sa unutrašnje strane prednjih vrata komandno-signalnog ormana.  

- Pločice koje prikazuju upravljačka kola i blokove rednih stezaljki motornog pogona teretne regulacione sklopke uključujući i filterske 
jedinice, ako postoje. Ove pločice treba da budu čvrsto fiksirane sa unutrašnje strane prednjih vrata ormana motornog pogona. 

 

Rezervni delovi 

Isporuka energetskih transformatora mora obuhvatati i sledeće rezervne delove: 

- provodni izolator za namotaj 110kV (kom 1); 

- provodni izolator za namotaj 10 kV (kom 1); 

- ventilator sistema za prinudno hlađenje energetskog transformatora (kom 1). 

Svi gore nabrojani rezervni delovi moraju biti obuhvaćeni u isporuci energetskih transformatora i njihova cena sadržana u ukupnoj ceni 
energetskih transformatora. 
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Crteži i dokumenti 

Sledeći crteži i dokumenti treba da budu dostavljeni na usvajanje: 

- Specifikacija izolacionog ulja 

- Pločica sa rasporedom ventila i pribora 

- Prikaz radijatora 

- Opšti raspored radijatorskih ventila   

- Prikaz ventilatorske jedinice 

- Motorni pogon (šema, lista elemenata itd.) 

- Konstrukcija loptastih ventila  

- Oprema za zaključavanje i pomoćna oprema ventila 

- Izveštaj o izvršenim fabričkim ispitivanjima (dostavljen nakon ispitivanja uz prisustvo svedoka) 

Pored toga, 5 (pet) kompleta detaljnih crteža transformatora, teretnih regulacionih sklopki i uputstava za rad i održavanje treba dostaviti pre 
isporuke opreme. 

 

UZEMLJENJE NEUTRALNIH TA ČAKA VN i NN NAMOTAJA TRANSFORMATORA 

Uzemljenje neutralne tačke VN (110kV) namotaja  

Uzemljenje neutralne tačke zvezdišta primarnog namotaja transformatora je izvedeno direktno, jednožilnim kablom preko strujnog 
transformatora koji se koristi za funkciju zaštite transformatora. Obaveza je Izvođača isporuka i montaža strujnog transformatora za spoljašnju 
montažu karakteristika kako je to navedeno na jednopolnoj šemi kao i potrebnih kablova:  

- za vezu između provodnog izolatora neutrala 110kV namotaja transformatora i strujnog transformatora    

- za vezu između strujnog transformatora i priključka na uzemljivač 

Uz kablove isporučiti i sav kablovski pribor neophodan za priključenje kablova na opremu. 

Formiranje i uzemljenje neutralne tačke NN (10kV) namotaja transformatora 
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Za svaki transformator 110/10,5kV predmet isporuke je postrojenje sa opremom za formiranje i uzemljenje veštačkog zvezdišta 10kV koji se 
sastoji od: 

- Transformator za formiranje veštačkog zvezdišta 

- Jednopolni rastavljač za spoljašnju montažu sa ručnim pogonom i polužjem  

- Otpornik za uzemljenje zvezdišta 

 

Transformator za formiranje veštačkog zvezdišta 

Za formiranje veštačkog zvezdišta isporučiti uljni trofazni transformator u spoju Zn (slomljena zvezda) za snagu kratkog spoja Pk = 350 MVA i 
kratkotrajnu podnosivu struju 300A u trajanju od 20 sekundi, u skladu sa tehničkim preporukama ED Srbije. 

Transformator za formiranje veštačke nule mora da bude opremljen svom standardnom opremom uključujući  konzervator za ulje i Buholc 
relej sa dva plovka. 

Pristup unutrašnjosti ćelije treba da bude kroz limena vrta na šarkama sa kompletnim priborom za zatvaranje i zaključavanje. Transformator 
treba da bude ograđen demontažnom zaštitnom mrežom dovoljne visine za zaštitu od slučajnog dodira delova pod naponom i sprečavanje 
ulaska u ćeliju dok je ista pod naponom. Demontaža zaštitne mreže mora biti moguća isključivo pomoću alata. Na pregradi mora biti 
odgovarajući natpis upozorenja. 

Na podu ćelije moraju biti montirani čelični profili na razmaku i po dimenzijama potpuno usklađeni sa razmakom točkova transformatora, a koji 
treba da omoguće nesmetano izvlačenje transformatora u slučaju potrebe. Transformator se fiksira na profilima u krajnjem, pogonskom 
položaju. 

Transformator je tako postavljen da je moguć nadzor i provera stanja na instrumentima montiranim  na transformatoru u toku pogona a kroz 
rešetkastu pregradu, bez demontaže iste. 

Obaveza je Izvođača isporuka i montaža transformatora sa svom pratećom opremom uključujući zaštitnu mrežu i šine za montažu koje 
omogućuju izvlačenje transformatora. 

Transformator za formiranje zvezdišta je povezan sa tri jednožilna kabla, preko provodnih izolatora  na šinski odvod 10 kV sa transformatora 
snage.  

Rasklopna ćelija za uzemljenje zvezdišta 

Smeštaj rasklopne i druge opreme, po jednopolnoj šemi, koja je sastavni deo ove konkursne dokumentacije, za uzemljenje zvezdišta mora biti 
u posebnoj ćeliji. 
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Oprema i sama ćelija mora biti predviđena za naznačene vrednosti razvodnog postrojenja 10 kV. 

Jednopolni rastavljač treba da bude predviđen sa ručnim pogonom i sa izolacijom u vazduhu. Radni mehanizam treba da bude tako 
konstruisan da ne može doći do samootvaranja pod dejstvom elektrodinamičkih sila u toku kvara i mora posedovati odgovarajući sistem za 
automatsko blokiranje u oba položaja -  otvorenom i zatvorenom. Mehanizam mora biti opremljen sa pomoćnom sklopkom za daljinsku 
indikaciju položaja i sa demontažnom pločom sa uvodnicima za kablove. Zaključavanje mehanizma u oba položaja mora biti omogućeno 
pomoću brave sa ključem. Ključ za mehanizam rastavne sklopke jednog transformatora ne sme odgovarati bravi na mehanizmu rastavne 
sklopke drugog transformatora. 

Na vratima ćelije mora postojati slepa šema uzemljenja zvezdišta transformatora sa indikatorima položaja rastavne sklopke.  

Ćelija sa otpornikom za uzemljenje zvezdišta 

U ćeliju se ugrađuje metalni-žičani otpornik za uzemljenje neutralne tačke u mreži 10 kV kao i strujni transformator  za zaštitu metalnog 
otpornika.  Naznačeni napon niskoomskog optornika je 6 kV. Optornik treba ima mogućnost oprećivanja trajnom strujom od 50A a pri ovoj 
struji treb adodatno da izdrži i struju od najmanja 300 A u trajanju od 3 sekunde. 
 
Veza imeđu metalnog otpornika i šahta za uzemljenje je izvedena jednožilnim kablom PPOO 1x95mm2, 1kV kako je to opisano u konkursnoj 
dokumentaciji, Kniiga 2 - Sveska 1, deo: „10.5- Energetski kablovi i provodnici“. 

Oprema, komponente i ispitivanja 

Sva oprema i komponente koje se ugrađuju u postrojenje za formiranje i uzemljenje zvezdišta 10 kV transformatora mora odgovarati 
specificiranim zahtevima, jednopolnoj šemi i svim odgovarajućim IEC i/ili Nacionalnim standardima. Ako isti ne postoje primenjivaće se 
pozitivna iskustva inženjerske prakse i preporuke drugih međunarodnih stručnih asocijacija. 

 

ISPITIVANJE I KONTROLA 

Kako bi se proverila i potvrdila usklađenost sa garantovanim i drugim podacima za projektovanje, svaki od transformatora treba da bude 
podvrgnut kontroli i ispitivanju uz prisustvo svedoka u prostorijama proizvođača i ispitnoj laboratoriji (priznatoj i sertifikovanoj najmanje prema 
ISO 9001), kao što je navedeno u daljem tekstu. 

Ponuđač/Izvođač je dužan da podnese detaljnu proceduru ispitivanja, uključujući detalje povezivanja za sva dielektrična ispitivanja- na 
blagovremeno usvajanje, pre sprovođenja ispitivanja. Detaljan raspored ispitivanja odvojeno za svaku jedinicu koji pokazuje po radnim 
danima kada će svako od ispitivanja uz prisustvo svedoka biti sprovedeno (najviše 10 sati u toku radnog dana, po danu)  treba dostaviti na 
odobrenje zajedno sa procedurom ispitivanja. 
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Uspešna tipska i rutinska ispitivanja u prisustvu predstavnika Naručioca (svedoka) treba izvršiti na jednoj jedinici svakog tipa pre primene 
rutinskih ispitivanja na bilo kojoj drugoj jedinici istog tipa. Tokom svih primenljivih ispitivanja mora da se nadzire i navede frekvencija napona u 
izveštaju sa ispitivanja. 

Transformatori treba da budu kompletno montirani u svakom pogledu. Sva ispitivanja treba vršiti sa svim originalnim provodnim izlatorima. 

Ispitivanja treba vršiti u skladu sa najnovijim preporukama međunarodne elektrotehničke komisije (IEC - standardima) dopunjenim ovom 
Specifikacijom. 

Sledeća ispitivanja treba vršiti u prisustvu predstavnika Naručioca: 

Fabrička ispitivanja 

Rutinska ispitivanja 

- Merenje naponskog prenosnog odnosa na svim položajima regulacione preklopke. 

- Provera sprege voltmetarskom metodom 

- Merenje otpornosti namotaja svih faza (od faze prema neutralnoj tački, gde je primenljivo) i na svim položajima regulacione preklopke. 

- Merenja gubitaka u praznom hodu i struje praznog hoda od 90% do 120% nazivnog napona u koracima od 5%, pri nazivnoj 
učestanosti. 

- Merenje snage gubitaka usled opterećenja i napona/impedanse kratkog spoja pri nominalnoj frekvenciji i srednjem kao i svim krajnim 
položajima položajima regulacione preklopke. 

- Ispitivanje udarnim naponom (pun i sečen talas): 

o Jedan puni impuls smanjenog nivoa (faze i neutral)  
o Jedan sečeni impuls smanjenog nivoa (samo prva faza)  
o Jedan puni impuls punog nivoa (faze i neutral)  
o Jedan sečeni impuls smanjenog nivoa (samo faze)  
o Dva sečena talasa punog nivoa (samo faze)  
o Dva puna talasa punog nivoa (faze i neutral). 

Maksimalna vrednost sečenog talasa treba da bude najmanje 1,1 puta veća od vrednosti amplitude punog talasa u skladu sa IEC 60076-3. 
Međutim, samo za slučajeve gde je otklon prema suprotnom polaritetu veći od 30%, dozvoljeno je dodatno povezati otpornike za prigušenje u 
kolu za sečenje talasa da bi se taj otklon ograničio. Kada je otpornik dodat u kolo za sečenje, on ne treba da smanji otklon ispod 30% od 
amplitude sečenog talasa. Neutralne tačke ili drugi priključci koji u normalnom pogonu treba da budu čvrsto uzemljeni, ne smeju biti uzemljeni 
preko drugih otpornika osim onih koji služe za merenje. Ispitivanju udarnim naponom neutralne tačke treba pristupiti direktno sa svih faznih 
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uzemljenih priključaka, direktno ili preko adekvatnih otpornika. Ispitni napon treba meriti preko odgovarajućih naponskih delitelja i moraju biti  
jasno indikovani voltmetarima za merenje vršnih vrednosti napona i/ili osciloskopa ili digitalnih snimača. 

- Ispitivanje podnosivog napona industrijske učestanosti, iz posebnog izvora treba izvršiti u skladu sa IEC 60076-3, tačka 11. 

- Ispitivanje podnosivog indukovanog naizmeničnog napona: 

o Ispitivanje podnosivog kratkotrajnog indukovanog napona (ACDS) u skladu sa IEC 60076-3, tačka 12 

o Nadgledanje parcijalnih pražnjenja za namotaje 110kV tokom ispitivanja podnosivog kratkotrajnog indukovanog naizmeničnog 
napona po standardu IEC 60076-3, tačka 12. 

o Ispitivanje podnosivog dugotrajnog indukovanog naizmeničnog napona u skladu sa IEC 60076-3, tačka 12 (simetrični trofazni 
test) sa merenjem parcijalnih pražnjenja  

- Analiza frekventnog odziva (FRA-test) sa DOBLE-SFRA uređajima (ili ekvivalentnim) koristeći frekvenciju u opsegu od 10Hz do 2MHz. 
Testiranje treba vršiti nakon završetka svih dielektričnih ispitivanja, i sva merenja treba raditi sa izvodom regulacione sklopke u 
položaju “1”.  

- Merenje kapacitivnosti i faktora dielektričnih gubitaka na min. 10 kV. Vrednost tangens delta na 20oC ne sme preći 0.5%.  

- Merenje otpora izolacije (R15, R60, R600) sa jednosmernim naponom 5000V. Indeks polarizacije (R10min.):(R1min.) ne sme biti manji 
od 1.1.   

- Merenje otpora izolacije (R60) između namotaja i suda sa jednosmernim naponom 2500V. 

- Merenje odnosa transformacije i provera polariteta na strujnim transformatorima. 

- Određivanje stepena korisnog dejstva na 125%, 100%, 75%, 50% i 25% opterećenja pri faktoru snage 1.0 i 0.8. 

- Merenje gubitaka opreme za hlađenje pri nominalnom naponu i učestanosti i provera smera rotacije ventilatora.  

- Kalibracija i ispitivanje injektovanjem struje (45 minuta) na temperaturi namotaja zasnovanoj na rezultatima termičkih ispitivanja. 

- Ispitivanje rada teretne regulacione sklopke 

- Merenje nultih impedansi (pri nazivnoj frekvenciji) i srednjem i krajnjim položajima birača izvoda regulacionih sklopki, gde je to 
primenljivo (nulte impedanse sa primarne i sekundarne strane u praznom hodu i kratkom spoju). 

- Primenjeni prenaponski test sa naizmeničnim naponom 2000 V, 60 sekundi, na ožičenju, upravljačkoj i opremi za nadzor (na motorima 
1000V plus 2xUn, i 500 V naizmeničnog napona na PT 100 sondama). 

Tipska i specijalna ispitivanja 
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- Ispitivanje udarnim naponom (pun i sečen talas) za VN namotaje: 

o Jedan puni impuls smanjenog nivoa (faze i neutral)  
o Jedan sečeni impuls smanjenog nivoa (samo prva faza)  
o Jedan puni impuls punog nivoa (faze i neutral)  
o Jedan sečeni impuls smanjenog nivoa (samo faze)  
o Dva sečena talasa punog nivoa (samo faze)  
o Dva puna talasa punog nivoa (faze i neutral). 

 

Maksimalna vrednost sečenog talasa treba da bude najmanje 1,1 puta veća od vrednosti amplitude punog talasa u skladu sa IEC 60076-3. 
Međutim, samo za slučajeve gde je otklon prema suprotnom polaritetu veći od 30%, dozvoljeno je dodatno povezati otpornike za prigušenje u 
kolu za sečenje talasa da bi se taj otklon ograničio. Kada je otpornik dodat u kolo za sečenje, on ne treba da smanji otklon ispod 30% od 
amplitude sečenog talasa. Neutralne tačke ili drugi priključci koji u normalnom pogonu treba da budu čvrsto uzemljeni, ne smeju biti uzemljeni 
preko drugih otpornika osim onih koji služe za merenje. Ispitivanje neutralne tačke udarnim naponom se vrši sa faznim priključcima 
uzemljenim direktno ili preko adekvatnih otpornika. Ispitni naponi se mere preko odgovarajućih naponskih delitelja i moraju biti  jasno očitavani 
voltmetarima za merenje vršnih vrednosti napona i/ili osciloskopa ili digitalnih snimača. 

- Merenje sadržaja viših harmonika u struji praznog hoda na 90%, 100% i 110% nazivnog napona i  nazivnoj učestanosti. 

- Analiza rastvorenog gasa u ulju uz pomoć hromatografije, pre dielektričnih ispitivanja, nakon završetka dielektričnih ispitivanja i posle 
svakog termičkog ispitivanja. 

- Test porasta temperature treba izvršiti pri svakom metodu hlađenja i za sve specificirane uslove opterećenja, pri položaju birača izvoda 
sa najvećom strujom namotaja obuhvaćenog ispitivanjem i pri najvećim primenljivim ukupnim gubicima. Tokom svih termičkih 
ispitivanja temperature gornjeg i donjeg ulja treba meriti direktno u tokovima ulja u radijatorskim glavnim cevima pomoću odobrenih 
temperaturnih senzora na najmanje tri dovoda i odvoda direktno povezanih na sud transformatora (u slučaju zajedničkih glavnih cevi u 
najmanje tri njihovih dovoda i odvoda iz suda do ovih zajedničkih glavnih cevi). Temperatura gornjeg ulja može biti alternativno merena 
u vrućem ulju transformatora pomoću najmanje tri ubušena tempereturna senzora u poklopac suda u blizini odvoda iz suda prema 
opremi za hlađenje. U slučaju merenja temperature gornjeg ulja u džepovima na odvodima iz suda ili u džepovima na poklopcu suda u 
blizini odvoda ka opremi za hlađenje, konačna temperatura gornjeg ulja mora biti povećana za 2 K. Merenje temperature na 
radijatorima i/ili zidovima suda i u džepovima na poklopcu koji nisu u blizini odvoda opisanih ranije u tekstu nije prihvatljivo. 
Temperatura najtoplije tačke mora biti određena proračunom samo koristeći faktor najtoplije tačke (hot-spot factor), kao što je renije 
opisano. Ulje upotrebljeno prilikom tipskog ispitivanja mora imati istu ili veću kinematsku viskoznost kao i ulje koje će biti korišteno u 
transformatoru.  

Ispitivanje transformatorskog suda i opreme 
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Pre Prijemnih ispitivanja na mestu ugradnje, Ponuđač/Izvođač treba da podnese minimum sledeće sertifikate o izvršenim ispitivanja:  

- Vakumsko ispitivanje suda i svih drugih uljem ispunjenih delova (koje treba primeniti sa pritiskom od 1,5 mbar u trajanju od najmanje 5 
časova) 

- Ispitivanje pritiska suda i svih delova ispunjenih uljem sa pritiskom od najmanje  1,0 bar merenim na dnu suda, u trajanju od najmanje 
24 časa. 

- Ultrazvučna ispitivanja poklopca i samonosećeg dna suda   

- Test izolacionog ulja korišćenog tokom fabričkih i ispitivanja na mestu ugradnje (videti tačku 3.1.2 iznad) 

- Provodne izolatore 

- Strujne transformatore  

- Buholc releje  

- Regulacione sklopke i pridruženu opremu  

- Gubici u jezgru (W15/50 i W17/50). 

Ispitivanja na mestu ugradnje   

Na mestu ugradnje nakon montaže transformatora i punjenja uljem, potrebno je da se urade sva neophodna, a naročito sledeća ispitivanja: 

- Merenje struje praznog hoda na svakom namotaju spregnutom u zvezdu pomoću niskog napona (naizmenični trofazni napon) pre 
primene bilo kojeg drugog napona, kada je transformator potpuno demagnetizovan.  

- Merenje impedanse kratkog spoja (napona kratkog spoja)  

- Ispitivanje zaptivenosti ulja nad transformatorskim sudom sa radijatorima, pritiskom 0,3bara iznad nivoa ulja, 24 sata. 

- Merenje prenosnog odnosa na svim položajima regulacione sklopke voltmetarskom metodom. (Ispitivanje mora biti izvršeno na svim 
fazama i za svaki položaj regulacione sklopke)  

- Provera sprege namotaja (korišćenjem voltmetarske metode)  

- Merenje otpornosti namotaja u normalnom i krajnem položaju regulacione sklopke  

- Merenje otpornosti izolacije namotaja. Rezultati moraju biti upoređeni sa rezulatima fabričkih ispitivanja. 

- Merenje otpornosti izolacije  između jezgra i transformatroskog suda 

- Ispitivanje izolacije ožičenja, upravljačke i nadzorne opreme naizmeničnim naponom 2000V  
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- Dielektrična čvrstoća ulja (Merenje sadržaja vlage, sadržaja kiseonika i ukupni sadržaj zapaljivih gasova) 

- Merenje svih fizičkih karakteristika ulja  

- Funkcionalna ispitivanja indikatora temperature ulja i pripadajućih upravljačkih uređaja 

- Ispitivanje funkcije termičke slike 

- Funkcionalna ispitivanja pomoćne opreme kao što su ventilatori, zaštitni releji itd. 

- Funkcionalna ispitivanja teretne regulacione sklopke za sve položaje da bi se utvrdilo ispravno funkcionisanje u oba smera. 

ODBIJANJE 

Naručilac ima pravo da odbije svaki transformator ako stvarne vrednosti prekoračuju garantovane više od dozvoljenih tolerancija prema 
navedenim standardima. 

TRANSPORT 

Jezgro i namotaji moraju biti potpuno isušeni pre transporta i moraju biti montirani u transformatorski sud. Da bi se omogućilo bezbedno 
rukovanje i utovar energetskog transformatora, potrebno je demontirati koliko je god to moguće spoljašnju opremu, uključujući provodne 
izolatore a otvore zatvoriti poklopcima. Transport kompletno sastavljenog transformatora nije prihvatljiv. 

Leptir ventili i/ili drugi izolacioni ventili montirani direktno na sud ne smeju se ukloniti tokom transporta kako bi se izbeglo prodiranje vlage 
tokom instalacije na mestu ugradnje. Svi demontirani delovi tokom utovara moraju se ponovo montirati tek nakon punjenja suda uljem do 
takvog nivoa koji sprečava izloženost namotaja atmosferi. 

Provodni izolatori, radijatori i drugi pribor koji može biti izložen dejstvu vlage moraju biti upakovani tako da se spreči prodor vlage.  

Ukoliko je to izvodljivo energetske transformatore treba isporučiti i transportovati sa njihovim početnim punjenjem ulja u glavnom 
transformatorskom sudu. 

Ako transport energetskih transformatora napunjenih uljem nije izvodljivo, treba ih otpremiti sa automatskim punjenjem suvim azotom ili suvim 
vazduhom. Tokom transporta, svaki transformator treba opremiti sa uređajima za održavanje konstatnog pritiska u datoj opremi i 
obezbeđivanjem dopunjavanja pomoću automatskih uređaja iz rezervnih boca. U ovom slučaju, istočeno ulje najmanje istog kvaliteta kao ono 
korišteno prilikom fabričkih ispitivanja mora biti isporučeno u buradima ili cisternama u dovoljnim količinama da ponovo napuni transformatore 
i  nadoknadi gubitke tokom sledećeg tretiranja na mestu ugradnje. 
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PRILOG A2.1 - 110kV SF6 GASOM IZOLOVANO POSTROJEN ЈE 
 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE) 
 
 
ELEKTROMONTAŽNI DEO TS 110/10 kV  
 
Oprema i elektro radovi: isporuka, montaža i puštanje u pogon kompletne TS 110/10 kV, koja sadrži: 
• postrojenje 110 kV je SF6 gasom izolovano, metalom okloplјeno, tropolno, pod pritiskom, 
postrojenje za unutrašnju montažu, sa fiksno montiranom opremom. Sastoji se od dva transformatorska 
polјa, tri dalekovodna polјa i jednog spojnog polјa („N“ šema, ukupno 6 polјa ). U postrojenju je dvostruki 
sistem sabirnica  u SF6 gasu. Sabirnice su sastavni deo SF6 gasom izolovanog postrojenja, 
nesekcionisane, nazivne struje 3150 A, nazivne kratkotrajne podnosive struje 40 KA u trajanju od 1 
s.Priklјučak dalekovodnih polјa je kablovski. Postrojenje se montira na nadmorskoj visino manjoj od 
1000m.  
• 10 kV razvodno postrojenje sa ukupno 40 metalom okloplјenih ćelija, sa jednostrukim sistemom 
sabirnica  
• Opremu za sopstvenu potrošnju sa 2 kućna transformatora 10/0.4 kV 160 kVA sopstvene potrošnje, 
2 AKU baterije 110 V JSS sa ispravlјačima i 2 invertora i pripadajućim ormarima za razvod AC napona, 
DC potencijala i invertorskog napona  
• Oprema za objedinjeni sistem zaštite i upravlјanja sa staničnim računarom  
Ponuđena dobra moraju biti nova, isporučena sa pripadajućom tehničkom dokumentacijom i garantnim 
listom.Nabavka se izvršava u skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje 
ispunjenosti uslova za izdavanje licenece za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje 
objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo odnosno autonomna pokrajina kao i o 
uslovima za oduzimanje tih licenci („Sl. glasnik RS“ br 114/2004) u dalјem tekstu Pravilnik. 
 
Detalјnije karakteristike  i zahtevi dati su u Prilozima «Tehničke specifikacije» koji su sastavni deo 
konkursne dokumentacije. 
 
 

GARANTNI ROK 
  

Garantni rok za završene radove : minimum 60 meseci  od dana primopredaje završenih radova . 
Garantni rok za isporu čenu opremu: minimum 24 meseca od dana puštanja u ra d. 
 
Upisati garantni rok u obrascu «ponuda». 
 
OPŠTI DEO 
Ova specifikacija se odnosi na zahteve za proizvodnju opreme, fabrička ispitivanja, obeležavanje, 
pakovanje, transport, prevoz do mesta ugradnje, montažu, ispitivanje na mestu ugradnje i puštanje u rad 
110kV SF6 - gasom izolovanog postrojenja. 

Zahtevani detaljni i specifični podaci su sadržani u crtežima, tabelama garantovanih tehničkih podataka i 
drugim dokumentima koji su deo konkursne dokumentacije. 

Oprema koja se nudi mora biti kompletna u svakom pogledu neophodnom za njen efikasan i pouzdan rad 
u pogonu. 

Oprema mora da bude izrađena u skladu sa visokim standardima i mora da pravilno funkcioniše u okviru 
garantovanih karakteristika. 

Standardni tipovi opreme imaju prednost pri izboru, ukoliko ispunjavaju uslove iz ove Specifikacije. 
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Oprema je predviđena za rad u zatvorenom prostoru, u kojem će biti obezbeđeni klimatski uslovi u 
opsegu od 5 do 40oC. Ponuđeno gasom izolovano postrojenje mora biti osposobljeno za radu u takvim 
klimatskim uslovima, bez dodatnog hlađenja. 

Sav materijal i oprema isporučeni po ovoj specifikaciji, moraju da biti novi i nekorišćeni. 

Ponuđač je u obavezi da dostavi listu i ponudi (u za to predviđenoj posebnoj koloni) kompletan set 
specijalnih alata, koji su neophodni za rad postrojenja  

Razvodno postrojenje i prateći pribor se projektuju, proizvode i testiraju po zadnjim IEC standardima i 
publikacijama  koji su dati u ovoj specifikacijI. 

PRIMENLJIVI PROPISI I STANDARDI 

Oprema obuhvaćena ovom Specifikacijom mora biti proizvedena u skladu sa sistemom za kontrolu 
kvaliteta prema najnovijem ISO ili ekvivalentnom nacionalnom standardu.  
Poslednje verzije ili izdanja sledećih standarda moraju biti primenjena: 

ZAJEDNIČKI STANDARDI ZA POSTROJENJE 
IEC 
SRPS EN 

60044  
60044 

Instrument transformers 
Merni transformatori 

IEC 
SRPS 
IEC 

60050 
60050 

International Electro-technical Vocabulary 
Međunarodni elektrotehnički rečnik 

IEC 60060 High-voltage Test Techniques 
IEC 
SRPS EN 

60068 
60068 

Environmental Testing  
Ispitivanje uticaja okoline 

IEC 
SRPS EN 

60071 
60071 

Insulation Co-ordination 
Kordinacija izolacije 

IEC 
SRPS EN 

60137 
60137 

Bushings for Alternating Voltages above 1000 V  
Prolazni izolatori za naizmenične napone više od 1000 V 

IEC 
SRPS EN 

60255 
60255 

Electrical Relays  
Električni releji 

IEC 60270 Partial Discharge Measurements  
IEC 
SRPS EN 

60352 
60352 

Solderless connections  
Nelemljeni spojevi 

IEC 
 
SRPS 
IEC 

60364  
 
60364  

Electrical Installation of Buildings – Protection for Safety and  
Protection against Electric Shock  
Električne instalacije u zgradama 

IEC 
SRPS EN 

60376 
60376 

Specification and Acceptance of new Sulphur Hexaflouride  
Specifikacija tehničke klase sumpor heksafluorida (SF6) za upotrebu u 
električnoj opremi 

IEC 
 
SRPS EN 

60439 
 
60439 

Factory-built Assemblies of Low-voltage Switch-gear and  
Control Gear  
Niskonaponski rasklopni blokovi 

IEC 
 
SRPS EN 

60445 
 
60445 

Identification of Equipment of Termination of Certain Design  
Conductors including General Rules for an Alpha-numeric System 
Osnovni i bezbednosni principi za interfejs čovek-mašina, označavanje i 
identifikaciju -Identifikacija priključaka opreme i krajeva provodnika 

IEC 60466 AC Insulation Enclosed Switch-gear and Control-gear for  
Rated Voltages above 1kV and up to and including 38kV  

IEC 
 
SRPS EN 

60480 
 
60480 

Guide for checking of Sulphur hexaflouride taken from  
Electrical Equipment  
Smernice za proveru i tretman sumpor heksafluorida (SF6) uzetog iz 
električne opreme i specifikacija za njegovu ponovnu upotrebu  

IEC 
SRPS EN 

60529 
60529 

Degree of Protection provided by Enclosures (IP Code)  
Stepeni zaštite električne opreme ostvareni pomoću zaštitnih kućišta 
 (IP kod)  

IEC 60694 Common Specifications for High-voltage Switch-gear and  
Control-gear Standards  
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IEC 60750 Designation of Equipment and Control Cubicles  
IEC 
 
SRPS 
IEC  
 
SRPS 
IEC 

60865-1/2   
60865-1  
 
60865-2 

Short-Circuit Currents – Calculation of Effects  
 
Struje kratkog spoja-Proračun efekata-Deo1: Definicija i metode 
proračuna (identičan sa IEC 865-1:1993) 

Struje kratkog spoja-Proračun efekata-Deo2: Primeri proračuna 
 

IEC 
SRPS EN 

61000 
61000 

Electromagnetic Compatibility (EMC) 
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) 

IEC 
 
 
SRPS EN 

61166 
 
 
61166 

High-Voltage Alternating Current Circuit-Breakers – Guides of  
Seismic Qualification of High-voltage Alternating Current  
Circuit-Breakers  
Visokonaponski strujni prekidači naizmenične struje -Uputstvo za 
seizmičku podelu visokonaponskih strujnih prekidača naizmenične struje 

IEC 61936-1   Power Installations exceeding 1 kVac – Common Rules  
IEC 62063 High-Voltage Switchgear and Control-gear  –  The use of  

Electronic and Associated Technologies in Auxiliary  
Equipment of Switchgear and Control-gear.  

IEC 62194 Method of determining enclosure thermal performance by the  
influence of internal heat load and sun radiation  

DIN 57373 SF6 Gas   
VDE 0373,  

Parts 1,2  
SF6 Gas  

IEEE 80-2000   Guide for Safety in AC Substation Earthing  

STANDARDI ZA PROVODNE IZOLATORE 
IEC 60060 - High-voltage Test Techniques 
IEC 
SRPS EN 

60137 
60137 - 

Bushings for Alternating Voltages above 1000 V  
Prolazni izolatori za naizmenične napone više od 1000 V 

IEC 60270 - Partial Discharge Measurements  
IEC 61463 - Bushings – Seismic qualification 
DIN 57674 - SF6/air Bushing 
VDE 0674, 

Part 99 
- 

SF6/air Bushing 

 

STANDARDI ZA 110KV RP – SF6 GASOM IZOLOVANO POSTROJENJE 
IEC 
SRPS EN 

60265 
60265 

- 
Switches  
Visokonaponski prekidači 

IEC 60427 - Synthetic Testing of HV alternating current CBs  
IEC 
 
SRPS EN 

62271-
209   
62271-
209   - 

IEC  -  Cable Connections for Gas Insulated Metal-enclosed Switchgear 
for rated voltages  above 52kV  
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 209: Kablovske spojnice za 
gasom izolovana i metalom oklopljena razvodna postrojenja naznačenih 
napona iznad 52 kV - Ekstrudirani i fluidom napunjeni kablovi - Fluidom 
napunjeni i suvi tip kablovskih priključaka 

IEC 61129 
- 

Alternating Current Earthing Switches  –  Induced current  
switches >52kV  

IEC 61233 
- 

High-Voltage Alternating Current Circuit-Breakers –  Inductive Load 
Switching   

IEC 61259 
- 

Gas Insulated Metal-enclosed Switchgear for Rated Voltages of  
72.5kV and above 

IEC 61633 - Test Procedures  
IEC 61634 

- 
High-Voltage Switchgear and Control-gear – Use and handling  
of SF6 in High-Voltage Switchgear and Control-gear.  

IEC 61639 

- 

Direct connection between Power Transformers and Gas- 
insulated Metal enclosed Switchgear for Rated Voltage of  
72.5kV and above.  
 

IEC 61640 - Rigid High Voltage Gas Insulated Transmission Lines for  
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Rated Voltage of 72.5kV and above.  
 

IEC 
 
 
 
 
 
 
 
SRPS EN 

62271 
 
 
 
 
 
 
 
62271 

- 

High Voltage Switchgear and Control Gear  
Part 100  -  Circuit-breaker  
Part 102  -  Disconnectors and Earthing Switches  
Part 110  -  Inductive Load Switching  
Part 203  -  Gas Insulated Metal enclosed Switchgear for rated 

Voltages above 52 kV  
Part 308  -  Guide for asymmetrical short-circuit breaking tests   duty 

T100a  
Visokonaponske rasklopne aparature 
- Deo 100: Prekidači za naizmeničnu struju 

- Deo 102: Rastavljači i zemljospojnici za naizmeničnu struju 

- Deo 110: Sklopne operacije induktivnog opterećenja 

- Deo 203: Gasom izolovana razvodna aparatura sa metalnim plaštom 
za naznačene napone veće od 52 kV 

IEEE C37.013   - CBs switching Generator Duties  

PRIORITET VAŽNOSTI PROPISA I STANDARDA 

U slučaju neslaganja između ove specifikacije i bilo kojeg od važećih propisa i standarda, primenjivaće se 
sledeći redosled prioriteta važnosti: 

1. Ova specifikacija  
2. Važeći propisi i standardi 

TEHNIČKI ZAHTEVI 

OPŠTI DEO 

Ponuđač /Izvođač treba da ponudi postrojenje za koje smatra da je ekonomično i da je pogodno za 
pogon i održavanje, u svemu kako je zahtevano ovom specifikacijom. 
Polja RP 110kV se sastoje od rasklopne opreme (prekidača, rastavljača, zemljospojnika), strujnih i 
naponskih transformatora . 
Konfiguracija postrojenja mora biti takava da se uklopi u raspoloživi prostor trafostanice, smanji potrebno 
vreme za instalaciju, omogući jednostavno upravljanje opremom i smanji troškove održavanja i popravki. 
U principu, konfiguracija treba da prati savremenu inženjersku praksu kako bi se obezbedio optimum 
besprekidnosti i pouzdanost rada, minimalno neophodno održavanje, kao i bezbednost operativnog 
osoblja.  
Predložena konfiguracija i oprema su predmet odobrenja od strane Naručioca. 
Postrojenje treba da bude kompaktno i modularnog dizajna, tropolno - u potpunosti metal-oklopljeno i 
sumpor-heksafluorid (SF6) izolovanog tipa. Postrojenje treba da ima sabirnički sistem, sadrži rasklopnu 
opremu i strujne i naponske transformatore, kao što je definisano u jednopolnoj šemi. na nadmorskoj 
visino manjoj od 1000 m.  
Postrojenje treba opremiti sa svom pratećom opremom neophodnom za rad, tekuće održavanje i 
popravke. 
Postrojenje 110 kV је SF6 gasom izolovano, metalom oklopljeno, tropolno, pod pritiskom, postrojenje za 
unutrašnju montažu, sa fiksno montiranom opremom. Sastoji se od dva transformatorska polja, tri 
dalekovodna polja i jednog spojnog polja („Н“ šema sa ukupno 6 polja ). U postrojenju je dvostruki sistem 
sabirnica u  SF6 gasu. Sabirnice su sastavni deo SF6 gasom izolovanog postrojenja, nesekcionisane, 
nazivne struje 3150 А, nazivne kratkotrajne  podnosive struje 40 КА u trajanju od 1 s. Priključak 
dalekovodnih polja je kablovski. Postrojenje se montira na nadmorskoj visini manjoj od 1000m. 
Postrojenje treba da bude predviđeno za neprekidan rad u svim uslovima, uključujući iznenadne 
promene opterećenja i napona, kao i pri kratkom spoju. Provodni izolatori i barijere između gasnih 
odeljaka moraju da ograniče bilo koji unutrašnji kvar samo na odeljak u kojem je kvar. 
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Sve komponente i sklopovi moraju biti standardne izvedbe sa mogućnošću zamene ili prebacivanja sa 
jednog na drugi deo postrojenja i ukoliko se zahteva od strane investitora, mora da bude demonstrirano 
od strane Ponuđača / Izvođača. 
Da bi se obezbedilo da vreme popravke bude minimalno, svi pogonski mehanizmi prekidača, rastavljača, 
zemljospojnika i brzih uzemljivača, mora da budu zamenljivi onima sa drugih polja. 
Postrojenje treba izraditi od materijala odgovarajućeg kvaliteta i debljine tako da može izdržati mehanička 
i termička opterećenja usled kratkog spoja i unutrašnjeg luka. Postrojenje treba biti dizajnirano za 
nominalno trajanje kratkog spoja prema specificiranim tehničkim zahtevima i u skladu sa najnovijim IEC 
preporukama. 
Za svaki gasni odeljak je potrebno obezbediti filtere za recikliranje produkata razlaganja i za apsorpciju 
vlage. 
U svakom odeljku treba obezbediti sigurnosne membrane koje će obezbediti oslobađanje od pritiska 
unutar gasnog odeljka i visoki nivo zaštite u slučaju kvara. Konstrukcija i položaj sigurnosnih membrane 
mora obezbediti sigurnost i sprečiti izlaganje opasnosti osoblja u kontrolnim prolazima. 
Ponuđač je u obavezi da isporuči kontrolne/signalne kablove za sekundarna kola, uključujući sva 
sekundarna kola naponskih i strujih transformatora, kao i da ih na lokaciji ugradi, ispita, i u sklopu 
kompletnog objekta, pusti u rad. 
Posebnu pažnju treba posvetiti zaptivanju spojeva kućišta, tako da se izbegne potreba za čestim 
dopunjavanjem SF6 gasa. 
Ponuđač/Izvođač mora da dostavi podatke o veličini i težini delova rasklopne opreme koje je potrebno 
podizati tokom montaže, održavanja ili popravke. 
Sve potporne strukture treba da su napravljene od galvanizovanog čelika, a takođe da imaju i 
antikorozivnu zaštitu (farbanje) prema specifikaciji. 
Granice porasta temperature moraju da budu u skladu sa IEC-60517. Maksimalni porast temperature 
mora biti ograničen tako da je moguće golom rukom dodirivati površinu kućista  tokom normalnog rada. 
Svako polje u postrojenju mora biti uzemljeno preko odgovarajuće bakarne trake za uzemljenje, koja se 
vodi dužinom celog postrojenja i koja je na odgovarajući način povezana sa sistemom uzemljenja 
transformatorske stanice, bar na dva suprotna kraja. 
Svi motori moraju biti u skladu sa IEC-60034. Polazna struja pri punom naponu ne sme prelaziti šest puta 
nominalnu vrednost pri punom opterećenju. Motori trebaju biti konstruisani tako da mogu raditi sa 
naponom koji je 15% ispod i 10% iznad nominalne vrednosti bez štetnih pregrevanja. 
Uređaji, testirani u fabrici, biće sastavljeni na licu mesta korišćenjem samo zavrtnjeva i prirubnih spojnica. 
Zavarivanje kućišta nije prihvatljivo. Postrojenje treba da bude isporučeno podeljeno na sekcije veličine 
praktične za transport.  
Uz postrojenje treba isporučiti gas za početno punjenje postrojenja i dovoljno SF6 gasa za 
nadoknađivanje eventualnih gubitaka tokom instalacije i rada za period garantnog roka.  

SABIRNICE 

Sabirnice i sve električne veze treba da budu načinjene od odobrenih materijala, i treba da budu 
konstruisane na takav način da se spreči pojava korone, posebno na ivicama i uglovima. 
Sabirnica treba biti konstruisana na takav način da se sile usled termičkog širenja ne prenose na nosače 
sabirnica. 
Svaki sabirnički izolator koji se koristi treba da bude testiran na parcijalna pražnjenja u okviru rutinskog 
testa pre sklapanja sabirnica. 
Za obe sekcije predviđen je po jedan brzi uzemljivač. Oni moraju biti konstruisani tako da izdrže slučajno 
uključenje i uzemljenje sabirnice pod naponom uz punu struju kratkog spoja. 
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+PREKIDAČI 

OPŠTI DEO 

Zahtevi za operacije – uključenje i isključenje struje kvara za specificirane prekidače treba da budu u 
skladu sa IEC-62271-100.  
Prekidači su trofazni sa zajedničkim pogonskim mehanizmom sa motorno opružnim pogonom, izolovani 
SF6 gasom koji služi i kao medijum za gašenje električnog luka. 
Svaki prekidač, uključujući pogonski mehanizam treba biti u potpunosti fabrički sastavljen, podešen i 
testiran u fabrici u kojoj se proizvodi. 
Pogonski mehanizam mora biti takve izvedbe da omogući isklop prekidača u svakom momentu  kako je 
definisano u standardu IEC-62271-100. “Pumpanje” (anti - pumping) pogona prekidača treba biti 
onemogućeno relejima ugrađenim u prekidač ili u lokalnom upravljačkom ormanu. 
Prekidač treba tako da je dizajniran tako da obezbedi minimalna dinamička opterećenja poda i mali 
dinamički uticaj na temelje.  
U slučaju pada pritiska gasa ispod dozvoljene granice ili u slučaju bilo koje ugrožavajuće nepravilnosti 
treba biti obezbeđena blokada operisanja prekidačem. 
Svi proizvodi razlaganja koji nastaju kao posledica dejstava električnog luka i sva zaostala vlaga u gasu 
trebalo bi da se sakupljaju u molekularnom filteru.  
Prekidač treba da bude sposoban da prekine sve vrednosti struje od nule do specifirane maksimalne 
struje kvara u skladu sa relevantnim i najnovijim IEC publikacijama. 
Uz ponudu je potrebno podneti autentični zaključak test izveštaja kao dokaz da ponuđeni prekidač 
odgovara specificiranim zahtevima. 

POGONSKI MEHANIZAM  

OPŠTI DEO 

Prekidači treba da imaju motorno-opružni pogon. Pogonski mehanizam treba da je takve izvedbe da 
omogući proveru podešavanja i snimanje karakteristika prekidača. Svaki mehanizam treba da je 
opremljen sa dva nezavisna kalema za isključenje. 
Pogonski mehanizam mora biti takav da skladišti dovoljno energije za radni ciklus kako je specificirano u 
IEC-62271-100.   
Ukupno vreme prekidanja od trenutka aktiviranja namotaja do konačnog gašenja električnog luka treba 
da bude što je moguće kraće. 
Pogonski mehanizam prekidača mora biti opremljen sa uređajem za sigurnosno isključenje, bilo 
mehaničkim ili električnim delovanjem na kaleme za isključenje.  
Pogonski mehanizam mora biti opremljen mehaničkim indikatorima položaja navijenosti opruge. 
Mehanički indikatori moraju biti lako vidljivi sa stojećeg položaja operatora. 
Treba da budu obezbeđeni mehanički ili električni brojači rada prekidača. 
Proizvođač treba da obezbedi dovoljan broj signalni kontakta direktno vezanih na pogon prekidača.Tamo 
gde šema to zahteva, treba obezbediti kontakte sa posebnim programom sklapanja. Posebne kontakte 
treba obezbediti za blokade, anti-pumping, pokazivače položaja na lokalnom ormanu upravljanja, 
indikaciju položaja u MCU i u dodatku je potrebno obezbediti minimalno četiri mirna i četiri radna 
rezervna kontakta. 

MOTORNO-OPRUŽNI POGONSKI MEHANIZAM 

a) Opružni  pogonski  mehanizam  treba  da  bude  u  kompletu sa motorom i svom dodatnom 
opremom   neophodnom  za  bezbedan  rad. Mehanizam treba da se sastoji od jedne opruge za 
isključenje, jedne opruge za uključenje, kontakata krajnjeg hoda, mehaničkog ili električnog 
indikatora navijenosti opruge i ostale potrebne opreme. 
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b) Nakon prekida napajanja motora najmanje jedna operacija uključenje/isključenje mora biti moguća 
sa energijom sačuvanom u pogonskom mehanizmu. 

c) Opruga za isključenje treba da se navije oprugom za uključenje. Kada se opruga za uklučenje 
otpusti nakon uključenja, ista treba automatski da se navija za sledeću operaciju.  

d) Potrebno je sprečiti rad prekidača kada su opruge u delimično navijenom stanju. 

e) Pogon treba opremiti tako da se može meriti vreme uklopa i isklopa, kao i hod-brzina glavnih 
kontakata. 

RASTAVLJA ČI 

Rastavljači moraju da ispunjavaju zahteve navedene u Tabeli tehničkih podataka i mogu biti izvedeni kao 
deo tropoložajnog rastavljač-zemljospojnik modula koji objedinjuju funkcije rastavljača i zemljospojnika.  
Rastavljači moraju biti sposobni da izdrže dinamičke i termičke efekte specificirane struje kratkog spoja. 
Konstrukcija mora biti takva da ne postoji mogućnost promene položaja rastavljača pod uslovima koji 
postoje tokom trajanja kratkog spoja. Konstrukcija rastavljača treba da je takva da se u svakom slučaju 
spreči bilo kakvo podrhtavanje glavnih kontakata.  
Svi glavni kontakti ne smeju se pomerati zbog gravitacije ili drugih uticaja. Jednom pokrenut, motorni 
mehanizam mora da završi operaciju otvaranja ili zatvaranja bez obzira da li je kontakt koji je inicirao 
operaciju i dalje zatvoren.  
Svi pogoni moraju biti sa elektromotorom kako bi se postigao potpuno automatski rad u trasformatorskoj 
stanici bez osoblja. Mehanizam treba urediti na takav način da sve tri faze, od bilo kojeg pojedinačnog 
rastavljača, rade istovremeno. 
Pored motornog treba da bude obezbeđen i ručni pogon (sa katancem i električnom blokadom) za slučaj 
otkaza motora ili napajanja. 
Zaključavanje katancem treba da spreči električne i ručne operacije rastavljača u otvorenom položaju. 
Rastavljači treba da budu opremljeni mehaničkim pokazivačima položaja. Pokazivači treba da budu lako 
vidljivi sa lokacije stojećeg operatera. 
Proizvođač treba da obezbediti dovoljan broj signalni kontakta direktno vezanih na pogon rastavljača. 
Tamo gde šema to zahteva, treba obezbediti kontakte sa posebnim programom sklapanja. Posebne 
kontakte treba obezbediti za blokade, pokazivače položaja na lokalnom upravljačkom ormanu- LCC-ju, 
indikaciju položaja u MCU i u dodatku je potrebno obezbediti minimalno četiri mirna i četiri radna 
rezervna kontakta. 

ZEMLJOSPOJNICI I BRZI ZEMLJOSPOJNICI  

Zemljospojnici moraju da ispunjavaju zahteve navedene u Tabeli tehničkih podataka. 
Zemljospojnici mogu biti izvedeni i kao deo tropoložajnog rastavljač-zemlospojnik modula koji objedinjuju 
funkcije rastavljača i zemljospojnika.  
Brze zemljospojnike treba obezbediti na kraju svakog voda i na obe sekcije sabirnica. Oni moraju biti 
konstruisani tako da izdrže bez oštećenja slučajno uključenje na napon uz punu struju kratkog spoja. 
Svi pogoni moraju biti sa elektromotorom, a brzi zemljospojnici u dodatku treba da imaju i oprugu da bi se 
obezbedila potrebna brzina prilikom uzemljenja dela pod naponom. 
Mehanizam treba urediti na takav način da sve tri faze, od bilo kojeg pojedinačnog rastavljača i 
zemljospojnika, rade istovremeno. 
Pored motornog treba da bude obezbeđen i ručni pogon (sa katancem i električnom blokadom) za slučaj 
otkaza motora ili napajanja. 
Zaključavanje katancem treba da spreči električne i ručne operacije rastavljača i zemljospojnika u 
otvorenom položaju. 
Zemljospojnici i brzi zemljospojnici treba da budu opremljeni mehaničkim pokazivačima  položaja. 
Pokazivači treba da budu lako vidljivi sa lokacije stojećeg operatera. 
Uzemljenje preko zemljospojnika i brzih zemljospojnika treba da bude svedeno izvan GIS-kućišta na 
fazno izolovanim izolatorima nazivne vrednosti 10 kV AC da bi se omogućilo ispitivanje strujnih 
transformatora i pada napona na sabirnicama i opremi.           
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Proizvođač će obezbediti dovoljan broj signalnih kontakta direktno vezanih na pogon tamo gde šema to 
zahteva, treba obezbediti kontakte sa posebnim programom sklapanja. Posebne kontakte treba 
obezbediti za blokade, pokazivače položaja na lokalnom upravljačkom ormanu - LCC-ju, indikaciju 
položaja u MCU i u dodatku je potrebno obezbediti minimalno četiri mirna i četiri radna rezervna kontakta. 

MERNI TRANSFORMATORI  

OPŠTI DEO 

Naponski i strujni transformatori moraju biti odobrenog i pouzdanog dizajna i potrebno je obezbediti 
najviši stepen uniformnosti i među-zamenljivosti.  
Naponski i strujni transformatori mora da budu u stanju da trajno rade unutar specificirane tačnosti pri 
promeni napona i struje i ispune sve zahteve iz Tabele tehničkih podataka.   
Svaki merni transformator treba da bude sa trajnom identifikacionom pločicom, jasno čitljivom spolja i sa 
sledećim informacijama. 

• Ime proizvođača, zaštitni znak, godina i mesto proizvodnje 

• Oznaka tipa 

• Naznačene primarne i sekundarne vrednosti struje ili napona 

• Prenosni odnos i oznake terminala 

• Referentna frekvencija u Hz 

• Klasa i granični faktor tačnosti 

• Nazivna izlazna snaga 

• Otpor sekundarnog namotaja na radnoj temeraturi (za strujne transformatore) 

• Serijski broj 

Za jezgra sa dvostrukim prenosnim odnosom, pomenute identifikacione pločice treba da sadrže 
relevantne podatke za svaki prenosni odnos posebno.   

STRUJNI TRANSFORMATORI  

Strujni transformatori treba da su izvedeni sa prstenastim jezgrima i smolom zalivenog sekundarnog 
namotaja. Svi strujni transformatori mora da budu u skladu sa IEC-60044-1. 
Strujni transformatori moraju da su dimenzionisani najmanje na istu struju kratkog spoja kao i postrojenje 
u kome su ugrađeni. Sekundarni namotaji svakog strujnog transformatora mora da budu uzemljeni u 
samo jednoj tački. Transformatori moraju da imaju mogućnost trajnog preopterećenja u uslovima radnog 
okruženja, 20% za sve vodove i 50% za transformatorske vodove.  
Karakteristike strujnih transformatora moraju biti u skladu sa Zahtevima iz Tabele tehničkih podataka. 
Pre proizvodnje strujnih transformatora izvođač mora dostaviti Naručiocu na odobrenje projektovane 
karakteristike i krive magnećenja. 

NAPONSKI TRANSFORMATORI  

SF6 izolovani naponski transformatori moraju biti induktivnog tipa, konstruisani i ispitani u skladu sa IEC-
60044-2. 
Naponski transformatori u transformatorskim poljima treba da imaju dva sekundarna namotaja: jedan 
zaštitni i jedan za obračunsko merenje. 
Naponski transformatori treba da budu u potpunosti zatvoreni. Gasne komore naponskih transformatora 
treba da budu izolovane od susednih gasnih komora sa izvedenim posebnim nadzorom pritiska gasa. 
Ako je gasna komora naponskog transformatora povezana sa izolovanom gasnom komorom potrebno je 
ugraditi i nepovratni ventil kako bi se sprečilo unošenje razloženog gasa iz izolovane gasne komore u 
gasnu komoru naponskog transformatora.  
Klasa i snaga naponskih transformatora moraju biti u u skladu sa zahtevima u Tabeli tehničkih podataka.  
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Naponski transformatori trebaju biti dizajnirani tako da tačnost ostaje u specificiranoj klasi i kada je 
priključeno opterećenje zanemarljivo malo. 
Naponski faktor za sva jezgra je 1,2 trajno, 1,5 - 30sec. 
Neutral primarnog namotaja naponskog transformatora (1N) treba biti izveden i uzemljen van GIS kućišta 
preko odgovarajuće rastavne spojnice, smeštene u zapečaćenoj priključnoj kutiji kako bi se omogućilo 
ispitivanje primarnog namotaja naponskog transformatora. 
Gasni prostor naponskog transformatora mora biti izolovan od susednih gasnih prostora i sa posebnim 
nadzorom gasa. Ako je gasni prostor naponskog transformatora povezan sa izolovanom gasnim 
prostorom, na spoju mora da se obezbedi nepovratni ventil kako bi se izbeglo unošenje razloženog gasa 
iz izolovane gasne komore u gasnu komoru naponskog transformatora.  
Svaki sekundarni namotaj naponskog transformatora treba da bude štićen osiguračem u paru sa 
rastavnom spojnicom, smeštenim što bliže naponskom transformatoru. Za svaku zaštitu i merenje treba 
da bude obezbeđen  i poseban set zaštitnih automata. 

NADGLEDANJE PRITISKA GASA  

Za nadgledanje pritiska gasa Ponuđač / Izvođač treba da primenjuje odredbe navedene u IEC-60376. 
Zbog zahteva održavanja, delovi postrojenja moraju biti podeljeni neprobojnim barijerama na  gasom 
punjene pojedinačne odeljke, od kojih svaki ima svoje sigurnosne membrane/uređaje  za rasterećenje u 
slučaju prevelikog pritiska.  
Svaki izolator-gasna barijera koji se koristi treba da bude testiran na parcijalna pražnjenja tokom 
rutinskog testiranja i pre montaže u postrojenje. 
Gasni odeljci treba da budu tako dizajnirani da se skrati na minimum potrebno vreme isključenja u slučaju 
curenja gasa kao i da se smanji količina gasa za pražnjenje i punjenje u procesu održavanja. 
Individualni gasni odeljci treba da budu opremljeni temperaturno kompenzovanim manometrom (indikator 
gustine gasa) sa tačnom i lako vidljivom skalom i sa kontaktima za alarme za prvi i drugi stepen. Na 
gasnom odeljku prekidača, manometri u dodatku na kontakte za alarme treba da imaju i dodatni kontakt  
za blokadu prekidača pri padu pritiska gasa.  
Ako su gasne odeljci povezani zajedno, pogodan filter se primenjuje da bi se izbegao prelazak 
kontaminiranog gasa iz jedne komore u druge komoru u slučaju kvara. 
Sve cevi, spojnice ventili i oprema za manipulaciju treba da imaju vakum spojnice, kako bi se sprečilo 
curenje gasa prilikom otvaranja tokom uzimanja uzorka ili zamene gasa. 
Ponuđač / Izvođač mora garantovati da curenja gasa neće biti veće od 1% godišnje. Ova vrednost je 
obavezujuća za ponuđača / Izvođača do isteka garantnog roka. 

LOKALNI UPRAVLJA ČKI ORMAN (LCC)  

OPŠTI DEO 

Svako polje mora biti opremljeno sa lokalnim upravljačkim ormanom koji će sadržavati opremu za lokalni 
konvencionalni nadzor i upravljanje. 
Lokalno konvencionalno upravljanje je predviđeno za potrebe održavanja,  servisiranja opreme i za 
upravljanje u pogonu u nuždi u slučaju ispada mikroprocesorskog sistema za nadzor i upravljanje.  
Položaj svih rasklopnih aparata indicira se preko pokazivača položaja (i to klasičnih, a ne LED) 
ukomponovanih u slepu šemu koja mora da tačno predstavlja poziciju aparata. 
Slepa šema za lokalne upravljačke panele mora biti podneta na odobrenje. 
Uz slepu šemu ugrađuju se ampermetri (za sve tri faze), voltmetar sa preklopkom, alarmno- signalni 
uređaj, sa dovoljno signalnih mesta za potpunu signalizaciju alarmnih stanja.  
Svi instrumenti za kontrolu i indikaciju postrojenja treba da se montiraju na prednjoj strani panela iza 
zastakljenih vrata. Taster za sigurnosno isključenje prekidača montira se u unutar ormana adekvatno 
zaštićen od nenamerne aktivacije. 
Kondenzacija unutar panela mora biti sprečena primenom anti-kondenzacionog grejača  
Treba obezbediti dovoljno rednih stezaljki za povezivanje svih komandno-signalnih kablova koji se 
priključuju i u dodatku 20% rezervnih stezaljki. Redne stezaljke za provodnike sekundarnih kola strujnih i 
naponskih transformatora moraju biti rastavne sa mogućnosti testiranja, kratkog spajanja i uzemljenja 
kola.  
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Svi signalni kontakti VN rasklopnih aparata trebaju biti ožičeni do LCC-ja. 
Sa osigurača uz naponske transformatore merni naponi se vode do LCC-ja gde treba da budu 
obezbeđeni posebni zaštitni automati za sva merenja.  

JEDNOSMERNO I NAIZMENIČNO NAPAJANJE LCC-JA  

Jedan DC izvod treba da bude povezan na svaki LCC preko dolaznih zaštitnih automata. 
Jedan AC izvod sa  ormana AC rezvoda, treba biti povezan na svaki LCC. 
 

BLOKADE I UPRAVLJANJE  

OPŠTI DEO 

Sistem električnih blokada mora da spreči bilo koju pogrešnu operaciju kako kod električnog upravljanja 
tako i kod ručnih operacija. 
Ponuđač/Izvođač treba da podnese Naručiocu na odobrenje šemu blokade, a radi boljeg razumevanja i 
logičke blok dijagrame blokade.  
Potrebno je ostvariti opštu blokadu tako da je aparatima moguće upravljati samo ako su operacije svih 
aparata u polju i svih relavantnih aparata u kolu blokada završene tj. da su u krajnjem uključenom ili 
isključenom položaju.  
Izbor nadležnosti upravljanja vrši se preklopkom “LOKALNO-DALJINSKI”. Kada je preklopka u položaju 
“LOKALNO” moguće je lokalno konvencionalno upravljanje svim rasklopnim aparatima preko Tastera, 
ugrađenih uz slepu šemu na LCC-ju. U ovom slučaju onemogućeno je upravljanje preko MCU-a čak i da 
se nekom greškom pokuša komanda sa MCU. U ovom položaju preklopke moguće su i ručne operacije 
rastavljačima i zemljospojnicima. Insertovanjem ručke za pogon rastavljača-zemljospojnika sve električne 
operacije moraju biti blokirane. 

 MEĐUSOBNE BLOKADE APARATA  

Pored gore navedenih opštih blokada, moraju biti ostvarene sledeće međusobne blokade: 
Prekidač (-Q0) moguće je uključiti samo ako su rastavljači (-Q1 i -Q9) u krajnjem položaju. Ova blokada 
treba biti ostvarena direktno preko signalnih kontakata (položaja) rastavljača i dodatna je blokada ranije 
opisanim opštim blokadama. 
Izlaznim rastavljačem (-Q9) moguće je operisati ako su prekidač (-Q0), zemljospojnici (-Q51 i –Q52) i brzi 
uzemljivač (-Q8) otvoreni. 
Sabirničkim rastavljačem (-Q1) je moguće operisati samo ako su prekidač (-Q0), zemljospojnici (-Q51 i –
Q52) otvoreni i relevantne sabirnice nisu uzemljene. 
Rastavljačem za podužno sekcionisanje sabirnica (-Q11, -Q12) moguće je operisati samo kada su 
otvoreni nihovi zemljospojnici (-Q51 i –Q52), brzi uzemljivač pripadajućih sabirnica, kao i oba sabirnička 
rastavljača pripadajućih sabirnica ili oba rastavljaća i brzi uzemljivač drugih sabirnica. 
Brzim uzemljivačem na vodu (-Q8) moguće je operisati samo kada je izlazni rastavljač (-Q9) isključen i 
ako vod nije pod naponom. 
Brzim uzemljivačem u trafo polju (-Q8) moguće je operisati samo ako je izlazni rastavljač (-Q9) isključen i 
ako je trafo izolovan sa niskonaponske strane to jest ako su oba 10 kV prekidača izvučena. 
Rastavljačima (-Q1, -Q9, -Q11, -Q12) dozvoljene su operacije održavanja radi servisiranja, podešenja i 
provere, a sa preklopkom “LOKALNO-DALJINSKI” u položaju “LOKALNO” i kada su uzemljeni sa oba 
kraja, bez obzira na položaj ostalih aparata. Ako greškom preklopka “LOKALNO-DALJINSKI” bude 
prebačena u položaj “DALJINSKI”, a da je pri tom ostao neki uzemljivač uključen, sve operacije biće 
blokirane i ovo stanje treba biti alarmirano lokalno i daljinski. 

BLOKADE SPECIFI ČNE ZA PREKIDA Č 

Pored gore navedenih blokada uključenje prekidača je blokirano ako je pritisak gasa niži od dozvoljenog 
ili ako je pobuđen isključni relej zaštite ili aktiviran taster za nužno isključenje prekidača, zatim ako 
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opruga nije navijena za naznačeni ciklus operacija. Mora biti obezbeđena i zaštita od „pumpanja“ (anti-
pumping) pogona prekidača. 
Isključenje prekidača je blokirano ako je pritisak gasa niži od dozvoljenog, a isključenje prekidača od 
zaštite ili preko tastera za nužno isključenje blokirano je isključivo samo ako je pritisak gasa niži od 
dozvoljenog. 

UPRAVLJANJE PREKO MIKROPROCESORSKE UPRAVLJA ČKE JEDINICE (MCU)  

Mikroprocesorskom upravljačkom jedinicom vrši se kompletan nadzor i upravljanje nad poljem. 
Upravljanje u lokalu će biti moguće isključivo kada je preklopka u položaju „DALJINSKI“. Na samom 
uređaju MCU treba da bude predviđena mogućnost prebacivanja iz lokalnog u daljinski režim upravljanja 
i obratno. 
Sve relevantne gore izlistane blokade ostaju aktivne, a u samom MCU se ostvaruju dodatne softerske 
blokade sa istim navedenim uslovima. Blokade su na nivou polja i MCU mora biti tako ožičena da budu 
obezbeđene sve potrebne informacije za ove blokade i da blokade budu ostvarene čak i kada je 
komunikacija između MCU-a i sistema zaštite i upravljanja u prekidu.  MCU mora biti ožičena tako da se 
obezbede najmanje sve zahtevane funkcije i svi potrebni signali.    
 

POSEBNA OPREMA  

Sledeća oprema mora se obezbediti i mora biti predate Naručiocu u dobrom stanju nakon završetka 
ispitivanja i puštanja u rad: 

1. Adapter sa visokonaponskim izolatorom za visokonaponsko ispitivanje kablova naizmeničnim i 
jednosmernim naponom. Zavisno od raspoloživog prostora i sigurnosnih rastojanja, umesto 
visokonaponskim izolatorom adapter može biti opremljen visokonaponskom kablovskom 
utičnicom. 

2.  Adapter sa visokonaponskim izolatorom za visokonaponsko ispitivanje postrojenja naizmeničnim 
naponom. On se isporučuje samo ukoliko se razlikuje od onog navedenog pod (a). Ovo mora biti 
potvrđeno u ponudi.  

3. Svi neophodni adapteri, prirubnice, pribor, zavrtnji i navrtke, itd. neophodne za povezivanje gore 
navedenih adaptera za priključenje na visokonaponsku test opremu. 

4. Kabl, 30m dug, adekvatno izolovan za VN ispitivanje, za povezivanje ispitnih adaptera (navedenih 
pod a i b) sa VN ispitnim uređajem izvan zgrade. Kabl treba biti isporučen na dogovarajućem 
bubnju zajedno sa konektorima. 

5. Odgovarajuće merdevine sa gumenim točkovima ili slične konstrukcije za potrebe održavanja 
110kV rasklopne opreme. 

6. Poseban instrument za detekciju i lociranje curenje gasa SF6. 
7. Uređaj za manipulaciju SF6 gasom zajedno sa kompresorima, rezervoarima, meračima, 

instalacijom, vakum pumpama, itd. 
8. Pored gasa  za početno punjenje isporučuje se komplet boca sa komprimovanim SF6 gasom, 

dovoljnog za jedno kablovsko polje i nadoknađivanje eventualnih gubitaka tokom rada za period 
garantnog roka. 

9. Prenosni manometer za periodične provere pritiska SF6 gasa u različitim odeljcima. 

ISPITIVANJE I KONTROLA 

Sve komponente postrojenja (prekidači, izolatori, merni transformatori itd) moraju se ispitati u skladu sa 
najnovijim relevantnim IEC standardima (kao minimalni zahtev) i drugim standardima koji bi mogli biti 
odobreni od strane  
Naručilac zadržava pravo da zatraži od Ponuđača / Izvođača da ponovi bilo koje ili sva ispitivanja 
navedena u ovoj Specifikaciji, ako takvi testovi ne budu uspešni po zahtevima specifikacije i najnovijeg 
IEC standarda / drugih primenljivih standarda. Ovim ispitivanjima će prisutovati  predstavnik  Naručioca o 
trošku izvođača radova. 
Prihvatanje komponente postrojenja od strane zastupnika Naručioca ne oslobađa proizvođača njegove 
garancije ili bilo koje druge ugovorne obaveze. 
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Test sertifikati za svaku komponentu postrojenje moraju biti dostavljeni pre isporuke na odobrenje. 
Naručilac.zadržava pravo da izvrši provere u toku proizvodnog procesa u bilo koje vreme ili sve vreme. U 
principu sva rutinska ispitivanja su deo tehničkog prijema u fabrici. Naručilac ima diskreciono pravo da 
odluči da prisustvuje ispitivanjma na koje je pozvan u potpunosti ili delimično. 

FABRIČKA ISPITIVANJA  

Tipska ispitivanja  

Uz ponudu je potrebno dostaviti dokaz da su predložene komponente postrojenja koje će se isporučiti po 
ovom ugovoru, bile predmet svih tipskih ispitivanja u međunarodno priznatoj laboratoriji.  
Ponuđač / Izvođač je obavezan da dostavi sertifikate za tipska ispitivanja predloženih komponenti 
postrojenja. 
Sertifikati tipskih ispitivanja / izveštaji će se smatrati prihvatljivim ako su u skladu sa najnovijim važećim 
relevantnim standardima i ako je ispunjeno sledeće: 

1. Tipska ispitivanja su sprovedena u međunarodno priznatoj laboratoriji  

2. Ponovljena Tipska ispitivanja su sprovedena u laboratoriji proizvođača, uz prisustvo predstavnika 
iz međunarodno priznate laboratorije i prihvaćene od strane  Naručioca. 

Za ponuđene prekidače, rezultati već izvršenih tipskih ispitivanja treba da budu naznačeni u Tabelama 
garantovanih tehničkih podataka. 
Ako predstavljeni rezultati tipskog ispitivanja nisu u skladu sa gore navedenim zahtevima, Naručilac 
zadržava pravo da traži da se tipska ispitivanja ponove u prostorijama proizvođača ili na drugim mestima 
uz saglasnost Naručioca bez dodatnih troškova. Ovi testovi se vrše u prisustvu predstavnika 
međunarodno priznate laboratorije i Naručioca. Međunarodno priznata laboratorija izdaje odgovarajuće 
potvrde i uverenja nakon uspešnog ispitivanja. 
Između ostalih, sledeća ispitivanja se vrše kao minimalni uslov: 

1. Dielektrična ispitivanja izolacije (Dielectric tests)  
2. Ispitivanje zagrejavanja (Temperature rise test)  
3. Ispitivanje izdržljivosti na unutrašnji el. luk 
4. Ispitivanje rasklopne i uklopne moći 
5. Ispitivanje na naznačenu vršnu i kratkospojnu struju. 
6. Ispitivanje funkcionalnosti i mehaničke izdržljivosti  
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Rutinska ispitivanja  

Postrojenja i njihove komponente moraju biti podvrgnute rutinskim ispitivanjima po najnovijim relevantnim 
IEC preporukama. 
Sertifikati rutinskog ispitivanja treba da se podnesu na razmatranje i odobrenje  Naručiocu pre isporuke 
komponenti postrojenja. 
Sledeća ispitivanja vrše se kao rutinska, pored standardnih ispitivanja: 

• Merenje vremena uklopa i isklopa, kao i snimanje hod-brzina glavnih kontakata prekidača  

• Merenja parcijalnog pražnjenja 

• Merenje i snimanje podrhtavanja/odskakanja (chattering-bounce) glavnih kontakata.  

• Vizuelna inspekcija postrojenja, kako bi se osiguralo da su sve komponente mehanički spojene i 
fiksirane pravilno i da ne postoje nesavršenosti. 

• Ispitivanje GIS na pritisak vrši se pritiskom 2,0 puta većim od  nominalnog. 

Ispitivanja na mestu ugradnje  

Na mestu ugradnje, Izvođač je dužan da izvrši sva propisana i specificirana ispitivanja, naročito sledeća: 
• Merenje vremena uklopa i isklopa, kao i snimanje hod-brzina glavnih kontakata prekidača. 

• Merenje vremena uklopa i isklopa. 

• Merenja vlažnosti / tačke rošenja (dew point) za SF6 gas prilikom ispitivanja.  

• Merenje otpora glavnih kontakata i krugova, kao i merenje otpora i struja u kalemovima isključenja 
i uključenja prekidača kao i struje motora prekidača i rastavljača.   

• Funkcionalna ispitivanja blokada 

• VN Ispitivanje postrojenja na naznačeni kratkotrajni podnosiv napon. Ispitni napon treba da bude 
80% (60 sekundi) od naznačenog kratkotrajnog podnosivog napona za kompletno polje(a), 
uključujući pripadajuće sabirnice. 

• Ispitivanje curenja gasa na svim zaptivnim mestima, na svakom polju sa visoko osetljivim 
detektorom curenja gasa  

• Ispitivanje/merenje parcijalnih pražnjenja na 110kV je obavezno. Parcijalana pražnjenja tokom VN 
ispitivanja trebaju biti proverena i zabeležena. 

• Nakon završene instalacije, izvođač treba ručno dovoljnim brojem otvaranja i zatvaranja da 
proveri rad prekidača. Ovim postupkom treba proveriti da li ima bilo kakvih mehaničkih prepreka 
za normalan rad prekidača i da li je mehaničko zaustavljanje u položajima otvoreno i zatvoreno. 
Treba proveriti i da li su sve prekidačke funkcije u skladu sa uputstvima proizvođača.   

ISPITIVANJE I KONTROLA MERNIH TRANSFORMATORA  

OPŠTI DEO 

Ovaj deo specifikacije dodatno određuje zahteve za ispitivanjem mernih transformatora. 

FABRIČKA ISPITIVANJA  
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Tipska ispitivanja 

Naponski i strujni transformatori treba da budu u potpunosti tipski ispitani. Ova ispitivanja obuhvataju sva 
tipska ispitivanja kao što je to definisano najnovijim relevantnim IEC standardima. a najmanje sledeća: 

Naponski transformatori 

• Ispitivanje na naznačenu podnosivu struju kratkog spoja (KS na sekundaru) 
• Naponsko ispitivanje naznačenim atmosferskim impulsnim podnosivim naponom 
• Merenje radio smetnji  (radio interference voltage (RIV)) 
• Ispitivanje klase  tačnosti 
• Dielektička ispitivanja i merenje parcijalnih pražnjenja  
• Ostala ispitivanja navedena u stavci Rutinska ispitivanja 

Strujni transformatori 

• Naponsko ispitivanje naznačenim atmosferskim impulsnim podnosivim naponom 
• Ispitivanje na naznačenu podnosivu struju kratkog spoja. 
• Merenje radio smetnji  ( radio interference voltage (RIV))  
• Merenje greške i ispitivanje klase  tačnosti 
• Dielektička ispitivanja i merenje parcijalnih pražnjenja  
• Ostala ispitivanja navedena u stavci Rutinska ispitivanja 

Rutinska ispitivanja  

Ponuđač/Izvođač je dužan da izvrši rutinska ispitivanja za svaki tip naponskog i strujnog transformatora. 
Sertifikati rutinskog testiranja treba da se podnesu na razmatranje i odobrenje  Naručiocupre nego što se 
isporuči merna oprema. 
Naponski i strujni transforamatori moraju proći sva rutinska ispitivanja kako je navedeno u IEC 
standardima. 
Minimalni zahtev je obavljanje sledećih rutinskih ispitivanja: 

Naponski transformatori  
• Verifikacija označavanja terminala i polariteta 
• Naponsko ispitivanje primarnih i sekundarnih namotaja na naznačeni kratkotrajni podnosivi napon  
• Određivanje greške i provera  klase  tačnosti 
• Merenje parcijalnih pražnjenja  

Strujni transformatori  
• Verifikacija označavanja terminala i polariteta 
• Naponsko ispitivanje sekundara  (inter-turn over voltage test)  
• Provera  klase  tačnosti 

 
Ponuđač / Izvođač je dužan da izvrši rutinska ispitivanja za svaki sklopljeni i gotov merni transformator. 
Ako bilo koji rezultat rutinskog ispitivanja ne bude zadovoljavajući,  biće odbijena  čitava  serija. 
Sertifikati rutinskog ispitivanja treba da se podnesu na pregled i odobrenje Kupca. Kupac zadržava pravo 
da vrši provere u toku proizvodnog procesa u bilo kom trenutku. 
 

Ispitivanje na mestu ugradnje  

OPŠTE 

Nakon instalacije naponskih i strujnih transformatora oni treba da budu testirani u prisustvu inženjera 
Naručioca ili njihovih predstavnika. 
Na mestu ugradnje treba izvršiti  ispitivanja koja se primenjuju i koja će najmanje obuhvatati i sledeće: 
Naponski transformatori  



ЈП "Електропривреда Србије" Београд Конкурсна документација 
  Јавна набавка бр. 158-16 

Страна 161 од 269 
 

• Vizuelne provere i provere povezanosti sekundarnih krugova 
• Ispitivanje izolacije 
• Funkcionalna ispitivanja 
• Provera polariteta. 

Strujni transformatori  
• Vizuelne provere i provere povezanosti sekundarnih krugova 
• Ispitivanje izolacije 
• Funkcionalna ispitivanja 
• Provera polariteta 

 

 
 

 
 



ЈП "Електропривреда Србије" Београд Конкурсна документација 
  Јавна набавка бр. 158-16 

Страна 162 од 269 
 

 
TABELA TEHNI ČKIH PODATAKA  
 

REDNI 
BROJ OPIS 

TIP I IME 
PROIZVOĐAČA 

(upisati) 
1. TROPOLNO, SF6 GASOM IZOLOVANO, METALOM OKLOPLJENO 

RAZVODNO POSTROJENJE 110/123kV; 1250A; 40kA/1sec  

1.1 
 

Transformatorsko polje 1250 A                                                          
Komplet  2  
Polje je predviđeno za povezivnje sa Alče užetom odgovarajućeg preseka i 
sa ugrađenom glavnom opremom po polju: 

 

1.1.1 

Prekidač, tropolni sa jedinstvenim pogonskim mehanizmom 
sledećih karakteristika: 
- Naznačeni/nazivni napon - 110/123 kV 
- Naznačena frekvencija - 50 Hz 
- Naznačena struja – 1250 A 
- Naznačena podnosiva ktarkotrajna struja kratkog spoja, 1s, - 

40 kA 
- Naznačena podnosiva vršn astruja kratkog spoja – 100 kA 
- Napon napajanja MOP-a -100 V dc 
- Komandni napon – 110 V dc 
- Broj kalemova za uključenje – 1 kom. 
- Broj kalemova za isključenj – 2 kom. 

kom 1  

1.1.2 

Sabirnički rastavljač, tropolni sa zemljospojnikom sa jedinstvenim 
motornim pogonom sledećih karakteristika: 
- Naznačeni/nazivni napon - 110/123 kV 
- Naznačena frekvencija - 50 Hz 
- Naznačena struja – 1250 A 
- Naznačena podnosiva ktarkotrajna struja kratkog spoja, 1s, - 

40 kA 
- Naznačena podnosiva vršn astruja kratkog spoja – 100 kA 
- Napon napajanja MOP-a -100 V dc 
- Komandni napon – 110 V dc 

kom 1  

1.1.3 

Sabirnički rastavljač, tropolni bez zemljospojnika sa jedinstvenim 
motorno-opužnim pogonom slewdećih karakteristika:              
- Naznačeni/nazivni napon - 110/123 kV 
- Naznačena frekvencija - 50 Hz 
- Naznačena struja – 1250 A 
- Naznačena podnosiva ktarkotrajna struja kratkog spoja, 1s, - 

40 kA 
- Naznačena podnosiva vršn astruja kratkog spoja – 100 kA 
- Napon napajanja MOP-a -100 V dc 
- Komandni napon – 110 V dc 

  

1.1.4 

Izlazni rastavljač, tropolni sa zemljospojnikom sa jedinstvenim 
motorno-opužnim pogonom sledećih karakteristika:    
- Naznačeni/nazivni napon - 110/123 kV 
- Naznačena frekvencija - 50 Hz 
- Naznačena struja – 1250 A 
- Naznačena podnosiva ktarkotrajna struja kratkog spoja, 1s, - 

40 kA 
- Naznačena podnosiva vršn astruja kratkog spoja – 100 kA 
- Napon napajanja MOP-a -100 V dc 
- Komandni napon – 110 V dc  

kom 1  
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1.1.5 

Brzi uzemljivač sa jedinstvenim motorno-opužnim pogonom 
sledećih karakteristika: 
- Naznačeni/nazivni napon - 110/123 kV 
- Naznačena frekvencija - 50 Hz 
- Naznačena struja – 1250 A 
- Naznačena podnosiva ktarkotrajna struja kratkog spoja, 1s, - 

40 kA 
- Naznačena podnosiva vršn astruja kratkog spoja – 100 kA 
- Napon napajanja MOP-a -100 V dc 
- Komandni napon – 110 V dc 
         
 

kom 1  

1.1.6 

Strujni transformator 110kV, trofazni sledećih karakteristika 
- Naznačeni napon – 110/123 kV  
- Tip – gasom izolovan postrojenje 
- Način vezivanja – sekundarno preveziv 
- Nazivna trajna termička struja, 40ºC – 1,2 In 
- Nazivni prenosni odnos 400-200/1/1/1/1 A/A 
- Kalsa tačnosti: 

I jezgro: 0,2 
II jezgro: 5P30 
III jezgro: 5P30 
IV jezgro: 5P30 

- Faktor sigurnosti: 
I jezgro: Fs = 10 

- Nazivna snaga 
I jezgro: ≤5 VA 
II jezgro: ≤30 VA 
III jezgro: ≤30 VA 
IV jezgro: ≤30 VA 

 

Set 1  

1.1.7 

Naponski transformator, trofazni sledećih karakteristika:  
- Naznačeni napon – 110/123 kV  
- Tip – gasom izolovan postrojenje, induktivni, tropolni 
- Nazivni primarni napon – 110/√3 kV 
- Nazivni sekundarni napon 

I namotaj: 100/√3 kV 
II namotaj: 100/√3 kV 

- Kalsa tačnosti: 
I namotaj: 0,2 
II namotaj: 1/3P 

- Nazivna snaga 
I namotaj: ≤25 VA 
II namotaj: ≤90 VA 

 

Set 1  

1.1.8 Orman lokalnog upravljanja u transformatorskim poljima RP 110 
kV:        
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- 1 mikroprocesorski uređaj glavne zaštite TP 110 kV 
- 1 mikroprocesorski zaštitno - upravljački uređaj TP 110 kV 
- 1 uređaj za automatsku regulaciju napona 
- 3 ispitne utičnice 
- 3 brza (trip) releja 
- 2 releja za kontrolu isključnih krugova 
- 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... 
 
NAPOMENA: Tehnički zahtevi koje trebaju da ispune uređaji i 
oprema predviđeni za ugradnju u orman zaštite trafo polja 110 
kV, kao i tehnički zahtevi za sam orman, definisani su u Prilogu 
A5 konkursne dokumentacije. 

 

Pokazivači položaja rasklopnih aparata; 32 mm, tip ST2, 110V 
DC 
 
Kom 6 
 
Preklopka za komandovanje raskopnom opremom; 48x48 mm, 3 
pola, 1-0-2 sa povratom u 0 
 
Kom 6 
 
Preklopka za izbor nadležnosti upravljanja; 48x48 mm, 500V, 20 
A; 5 slogova, bez nultog položaja, sa ključem i natpisnom 
pločicom 
 
Kom 1 
 
Zaštitni dvopolni automat za ugradnju u DC kolu  
Naznačena struja: 3 A, C karakteristika okidanja 
 
Kom 7 
 
Zaštitni dvopolni automat za ugradnju u DC kolu  
Naznačena struja: 6 A, C karakteristika okidanja 
 
Kom 1 
 
Zaštitni dvopolni automat za ugradnju u kolu pomoćnog 
naizmeničnog napajanja ormana  
Naznačena struja: 6 A, C karakteristika okidanja 
 
Kom 1 
 
Pomoćni kontakti 1NC+1NO 
 
Kom 1 
Pomoćni kontakti 2NC 
 
Kom 8 

 

Komplet sa grejačem, termostatom i higrostatom, kontaktom na 

Set 1 

/ 
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vratima , fluorescentnom  svetiljkom prema tipičnom rešenju 
proizvođača postrojenja 
 
Kom 1 
 
Signalni tablo; 32 ulaza, 110 V DC, IP54; 96x192x100 mm 
 
Kom 1 
 
Zaštitni četvoropolni automat za ugradnju u VT kolu Naznačena 
struja: 1A, C karakteristika okidanja 
 
Kom 2 
 
Zaštitni četvoropolni automat za ugradnju u VT kolu Naznačena 
struja: 4A, C karakteristika okidanja 
 
Kom 1 
 
Analogni voltmetar, 100 V sa pokretnim kalemom sa skalom za 
prikaz primarnog napona u opsegu 0-130 kV 
 
Kom 1 
Voltmetarska preklopka 
 
Kom 1 
Ampermetar za priključenje na SMT 300/1; Kratkotrajna 
podnosiva struja 100In 
 
Kom 1 
Pomoćni releji- kontaktori ; sa dodatnim pomoćnim  kontaktima i 
diodom 
 
Kom 9 
Pomoćni releji- kontaktori sa diodom 
 
Kom 10 
Kontaktor za prebacivanje napajanja sa varistorom 
 
Kom 1 
Pomoćni relej – 2 preklopna kontakta 
 
Kom 10 
Vremenski relej Kontaktor (2NO+2NC) sa vremenskim članom 
 
Kom 3 
Taster za nužno isključenje 
 
Kom 1 
Rastavna redna stezaljka sa test utičnicom i sa kliznim 
kratkospojnikom 
 
Cc. 20 

 

Redne stezaljke 
 
Cc.350 
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Ostali nespecificirani materijal uključujući;oznake komandno 
signalnih kablova, provodnici za unutrašnje ožičenje, uvodnice, 
kanalice, izolacioni linkovi,… 
 
Komplet 1 
 

 

Ukupno transformatorsko polje 1250 A sa ormanom LCC  i 
pripadaju ćim sabirnicama 110 kV:                             
       
                                                                                                 
____________________________ 

 

Ukupno dva transformatorska polja 1250 A sa pripada jućim 
sabirnicama 110 kV:   
                                                                                
____________________________ 

1.2 
 

Dovodno- odvodno kablovsko polje 1250 A                    
……………..Komplet  3 
 
Polje je predviđeno za terminaciju tri jednožilna 110kV kabla i sa 
ugrađenom glavnom opremom po polju: 

/ 

1.2.1 

Prekidač, tropolni sa jedinstvenim pogonskim mehanizmom 
sledećih karakteristika: 
- Naznačeni/nazivni napon - 110/123 kV 
- Naznačena frekvencija - 50 Hz 
- Naznačena struja – 1250 A 
- Naznačena podnosiva ktarkotrajna struja kratkog spoja, 1s, - 

40 kA 
- Naznačena podnosiva vršn astruja kratkog spoja – 100 kA 
- Napon napajanja MOP-a -100 V dc 
- Komandni napon – 110 V dc 
- Broj kalemova za uključenje – 1 kom. 
Broj kalemova za isključenj – 2 kom. 

kom 1  

1.2.2 

Sabirnički rastavljač, tropolni sa zemljospojnikom sa jedinstvenim 
motornim pogonom sledećih karakteristika: 
- Naznačeni/nazivni napon - 110/123 kV 
- Naznačena frekvencija - 50 Hz 
- Naznačena struja – 1250 A 
- Naznačena podnosiva ktarkotrajna struja kratkog spoja, 1s, - 

40 kA 
- Naznačena podnosiva vršn astruja kratkog spoja – 100 kA 
- Napon napajanja MOP-a -100 V dc 
Komandni napon – 110 V dc 

kom 1  

1.2.3 

Sabirnički rastavljač, tropolni bez zemljospojnika sa jedinstvenim 
motorno-opužnim pogonom slewdećih karakteristika:              
- Naznačeni/nazivni napon - 110/123 kV 
- Naznačena frekvencija - 50 Hz 
- Naznačena struja – 1250 A 
- Naznačena podnosiva ktarkotrajna struja kratkog spoja, 1s, - 

40 kA 
- Naznačena podnosiva vršn astruja kratkog spoja – 100 kA 
- Napon napajanja MOP-a -100 V dc 
Komandni napon – 110 V dc 

  

1.2.4 

Izlazni rastavljač, tropolni sa zemljospojnikom sa jedinstvenim 
motorno-opužnim pogonom sledećih karakteristika:    
- Naznačeni/nazivni napon - 110/123 kV 
- Naznačena frekvencija - 50 Hz 

kom 1  
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- Naznačena struja – 1250 A 
- Naznačena podnosiva ktarkotrajna struja kratkog spoja, 1s, - 

40 kA 
- Naznačena podnosiva vršn astruja kratkog spoja – 100 kA 
- Napon napajanja MOP-a -100 V dc 
Komandni napon – 110 V dc  

1.2.5 

Brzi uzemljivač sa jedinstvenim motorno-opužnim pogonom 
sledećih karakteristika: 
- Naznačeni/nazivni napon - 110/123 kV 
- Naznačena frekvencija - 50 Hz 
- Naznačena struja – 1250 A 
- Naznačena podnosiva ktarkotrajna struja kratkog spoja, 1s, - 

40 kA 
- Naznačena podnosiva vršn astruja kratkog spoja – 100 kA 
- Napon napajanja MOP-a -100 V dc 
- Komandni napon – 110 V dc 
         
 

kom 1  

1.2.6 

Strujni transformator 110kV, trofazni sledećih karakteristika 
- Naznačeni napon – 110/123 kV  
- Tip – gasom izolovan postrojenje 
- Način vezivanja – sekundarno preveziv 
- Nazivna trajna termička struja, 40ºC – 1,2 In 
- Nazivni prenosni odnos 600-300/1/1/1/1 A/A 
- Kalsa tačnosti: 

I jezgro: 0,5 
II jezgro: 5P30 
III jezgro: 5P30 
IV jezgro: 5P30 

- Faktor sigurnosti: 
I jezgro: Fs = 10 

- Nazivna snaga 
I jezgro: ≤15 VA 
II jezgro: ≤30 VA 
III jezgro: ≤30 VA 
IV jezgro: ≤30 VA 

 

Set 1  

1.2.7 

Naponski transformator, trofazni sledećih karakteristika:  
- Naznačeni napon – 110/123 kV  
- Tip – gasom izolovan postrojenje, induktivni, tropolni 
- Nazivni primarni napon – 110/√3 kV 
- Nazivni sekundarni napon 

I namotaj: 100/√3 kV 
II namotaj: 100/√3 kV 

- Kalsa tačnosti: 
I namotaj: 0,5 
II namotaj: 1/3P 

- Nazivna snaga 
I namotaj: ≤25 VA 
II namotaj: ≤90 VA 

 

Set 1  

1.2.8 Orman lokalnog upravljanja dovodno-odvodnim kablovskim 
poljima RP 110 kV      

Set 1  
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- 1 mikroprocesorski uređaj glavne zaštite DVP 110 kV 
- 1 mikroprocesorski zaštitno - upravljački uređaj DVP 110 kV 
- 2 ispitne utičnice 
- 3 brza (trip) releja 
- 2 releja za kontrolu isključnih krugova 
- 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 uređaje, provodnike i 
kablove... 
NAPOMENA: Tehnički zahtevi koje trebaju da ispune uređaji i 
oprema predviđena za ugradnju u orman zaštite dalekovodnog 
polja 110 kV, kao i tehnički zahtevi za sam orman, definisani su 
Prilogu A5 konkursne dokumentacije 

 

Pokazivači položaja rasklopnih aparata; 32 mm, tip ST2, 110 V 
DC 
 
Kom 6 
Preklopka za komandovanje raskopnom opremom; 48x48 mm, 3 
pola, 1-0-2 sa povratom u 0 
 
Kom 6 
Preklopka za izbor nadležnosti upravljanja; 48x48 mm, 500 V, 20 
A; 5 slogova, bez nultog položaja, sa ključem i natpisnom 
pločicom 
 
Kom 1 
Zaštitni dvopolni automat za ugradnju u DC kolu Naznačena 
struja: 3A, C karakteristika okidanja 
 
Kom 7 
Zaštitni dvopolni automat za ugradnju u DC kolu Naznačena 
struja:  
      6 A, C karakteristika okidanja 
 
Kom 1 
Zaštitni dvopolni automat za ugradnju u kolu pomoćnog 
naizmeničnog napajanja ormana  
Naznačena struja: 6 A,  
C karakteristika okidanja 
 
Kom 1 
Pomoćni kontakti 1NC+1NO 
 
Kom 1 
Pomoćni kontakti 2NC 
 
Kom 8 
Komplet sa grejačem, termostatom i higrostatom, kontaktom na 
vratima , fluorescentnom  svetiljkom prema tipičnom rešenju 
proizvođača postrojenja 
 
Kom 1 

 

Signalni tablo; 32 ulaza, 110V DC, IP54; 96x192x100 mm 
 
Kom 1 
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Zaštitni četvoropolni automat za ugradnju u VT kolu Naznačena 
struja: 1A, C karakteristika okidanja 
 
Kom 2 
Zaštitni četvoropolni automat za ugradnju u VT kolu Naznačena 
struja: 4A, C karakteristika okidanja 
 
Kom 1 
Podnaponski relej, 3x100 V, 115 V prorada fiksna >3x30 V 
Specijalna izvedba: relej otpušta-daje signal kada sus ve tri faze 
deenergizovane (Va,b,c<30V AC) 
 
Kom 1 
Analogni voltmetar, 100 V sa pokretnim kalemom sa skalom za 
prikaz primarnog napona u opsegu 0-130 kV 
 
Kom 1 
Voltmetarska preklopka 
 
Kom 1 
Ampermetar za priključenje na SMT 750-1500/1; Kratkotrajna 
podnosiva struja 100In 
 
Kom 1 
Pomoćni releji- kontaktori ;sa dodatnim pomoćnim  kontaktima i 
diodom 
 
Kom 9 
Pomoćni releji- kontaktori sa diodom 
 
Kom 12 
Kontaktor za prebacivanje napajanja sa varistorom 
 
Kom 1 
Pomoćni relej – 2 preklopna kontakta 
 
Kom 10 
Vremenski relej Kontaktor (2NO+2NC) sa vremenskim članom 
 
Kom 3 
Taster za nužno isključenje 
 
Kom 1 
Rastavna redna stezaljka sa test utičnicom i sa kliznim 
kratkospojnikom 
 
Cc. 20 
Redne stezaljke 
 
Cc.300 

 

Ostali nespecificirani materijal uključujući;oznake komandno 
signalnih kablova, provodnici za unutrašnje ožičenje, uvodnice, 
kanalice, izolacioni linkovi,… 
 
Kompl.1 
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Ukupno dovodno-odvodno polje 1250 A sa pripadaju ćim sabirnicama 
110 kV:                              
 
                                                                                                       
____________________________ 

 

Ukupno tri dovodno-odvodna polja 1250 A sa ormanom LCC i 
pripadaju ćim sabirnicama 110 kV:   
                                                                                
____________________________ 

/ 

1.3 
 

Spojno polje                                                                                            
Komplet  1 
sa ugra đenom opremom po polju: 

 

1.3.1 

Prekidač, tropolni sa jedinstvenim pogonskim mehanizmom 
sledećih karakteristika: 
- Naznačeni/nazivni napon - 110/123 kV 
- Naznačena frekvencija - 50 Hz 
- Naznačena struja – 1250 A 
- Naznačena podnosiva ktarkotrajna struja kratkog spoja, 1s, - 

40 kA 
- Naznačena podnosiva vršn astruja kratkog spoja – 100 kA 
- Napon napajanja MOP-a -100 V dc 
- Komandni napon – 110 V dc 
- Broj kalemova za uključenje – 1 kom. 
Broj kalemova za isključenj – 2 kom. 

kom 2  

1.3.2 

Sekcioni rastavljač sa zemljospojnikom 
Trofazni, tropoložajni rastavljač sa integrisanim nožem za 
uzemljenje, sa mogućnošću izolovanja, sa jednim jedinstvenim 
motornim pogonskim mehanizmom sledećih karakteristika: 
- Naznačeni/nazivni napon - 110/123 kV 
- Naznačena frekvencija - 50 Hz 
- Naznačena struja – 1250 A 
- Naznačena podnosiva ktarkotrajna struja kratkog spoja, 1s, - 

40 kA 
- Naznačena podnosiva vršn astruja kratkog spoja – 100 kA 
- Napon napajanja MOP-a -100 V dc 
Komandni napon – 110 V dc  

kom 2  

1.3.3 

Strujni transformator 110kV, trofazni sledećih karakteristika 
- Naznačeni napon – 110/123 kV  
- Tip – gasom izolovan postrojenje 
- Način vezivanja – sekundarno preveziv 
- Nazivna trajna termička struja, 40ºC – 1,2 In 
- Nazivni prenosni odnos 600-300/1/1/1 A/A 
- Kalsa tačnosti: 

I jezgro: 0,5 
II jezgro: 5P30 
III jezgro: 5P30 
IV jezgro: 5P30 

- Faktor sigurnosti: 
I jezgro: Fs = 10 

- Nazivna snaga 
I jezgro: ≤15 VA 
II jezgro: ≤30 VA 
III jezgro: ≤30 VA 
IV jezgro: ≤30 VA 

 

Set 1  
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1.3.4 Orman lokalnog upravljanja dovodno-odvodnim kablovskim 
poljima RP 110 kV      Set 1  

- 1 mikroprocesorsko zaštitno - upravljački uređaj SP 110 kV 
- 1 mikroprocesorski uređaj za zaštitu sabirnica 110 kV i otkaza 
prekidača 110 kV, centralizovanog tipa 
- 7 ispitne utičnice 
- 15 brza (trip) releja 
- 2 releja za kontrolu isključnih krugova 
- 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... 
 
NAPOMENA: Tehnički zahtevi koje trebaju da ispune uređaji i 
oprema predviđeni za ugradnju u orman zaštite spojnog polja 110 
kV, kao i tehnički zahtevi za sam orman, definisani su u Prilogu 
A5 konkursne dokumentacije 

 

Pokazivači položaja rasklopnih aparata; 32 mm, tip ST2, 110V 
DC 
 
Kom 6 
Preklopka za komandovanje raskopnom opremom; 48x48 mm, 3 
pola, 1-0-2 sa povratom u 0 
 
Kom 6 
Preklopka za izbor nadležnosti upravljanja; 48x48 mm, 500 V, 
20A; 5 slogova, bez nultog položaja, sa ključem i natpisnom 
pločicom 
 
Kom 1 
Zaštitni dvopolni automat za ugradnju u DC kolu Naznačena 
struja: 3A, C karakteristika okidanja 
 
Kom 7 
Zaštitni dvopolni automat za ugradnju u DC kolu Naznačena 
struja:  
      6 A, C karakteristika okidanja 
 
Kom 1 
Zaštitni dvopolni automat za ugradnju u kolu pomoćnog 
naizmeničnog napajanja ormana  
Naznačena struja: 6 A,  
C karakteristika okidanja 
Kom 1 
Pomoćni kontakti 1NC+1NO 
 
Kom 1 
Pomoćni kontakti 2NC 
 
Kom 8 
Komplet sa grejačem, termostatom i higrostatom, kontaktom na 
vratima , fluorescentnom  svetiljkom prema tipičnom rešenju 
proizvođača postrojenja 
 
Kom 1 

 

Signalni tablo; 32 ulaza, 110 V DC, IP54; 96x192x100 mm 

Set 1 

/ 
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Kom 1 
Pomoćni releji- kontaktori ;sa dodatnim pomoćnim  kontaktima i 
diodom 
 
Kom 9 
Pomoćni releji- kontaktori sa diodom 
 
Kom 12 
Kontaktor za prebacivanje napajanja sa varistorom 
 
Kom 1 
Pomoćni relej – 2 preklopna kontakta 
 
Kom 10 
Vremenski relej Kontaktor (2NO+2NC) sa vremenskim članom 
 
Kom 3 
Taster za nužno isključenje 
 
Kom 1 
Rastavna redna stezaljka sa test utičnicom i sa kliznim 
kratkospojnikom 
 
Cc. 20 
Redne stezaljke 
 
Cc.150 
Ostali nespecificirani materijal uključujući;oznake komandno 
signalnih kablova, provodnici za unutrašnje ožičenje, uvodnice, 
kanalice, izolacioni linkovi,… 
Kompl.1 
 

 

Ukupno sekciono polje 1250 A sa ormanom LCC i pripadajućim 
sabirnicama 110 kV:                             
                                                                                                
____________________________ 

 

1.4 
 

Posebna i VN ispitna oprema 
……….……………………………………………………………Komplet  1 
 
za održavanje i VN ispitivanje RP 110kV: 

1.4.1 Adapter sa visokonaponskim izolatorom za 
visokonaponsko ispitivanje kablova naizmeničnim i 
istosmernim i naponom. Zavisno od raspoloživog 
prostora i sigurnosnih rastojanja, umesto 
visokonaponskim izolatorom adapter može biti 
opremljen vidokonaponskom kablovskom utičnicom. 
 

Kom 1 

 

1.4.2 Adapter sa visokonaponskim izolatorom za 
visokonaponsko ispitivanje postrojena naizmeničnim 
naponom. On se isporučuje samo ukoliko se razlikuje od 
onog prethodno navedenog . 
 Ovo mora biti potvrđeno u ponudi.  
 

Kom 1 

 

/ 
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1.4.3 Svi neophodni adapteri, prirubnice, pribor, zavrtnji i 
navrtke, itd neophodne za povezivanje gore navedenih 
adaptera za priključene na visokonaponsku test opremu. 
 

Komp 
1  

1.4.4 Kabl, 30m dug, adekvatno izolovan za VN ispitivanje, za 
povezivanje ispitnih adaptera (navedenih pod a i b) sa 
VN ispitnim uređajem izvan zgrade. Kabl treba biti 
isporučen na dogovarajućem bubnju  zajedno sa 
konektorima. 
 

Kom 1  

1.4.5 Kolica sa točkovima od pune gume ili sa pneumaticima. 
Kolica  treba da budu adekvatno dimenzionisana i 
dizajnirana da nose bilo koju opremu koja treba biti 
premeštena u i iz prostorije 110 kV postrojenja radi 
zamene ili svrhe  održavanja. 
 

Kom 1 

1.4.6 Odgovarajuće merdevine sa gumenim točkovima ili 
slične konstrukcije za potrebe održavanja 110 kV 
rasklopne opreme. 

Kom 1 

1.4.7 Poseban instrument za detekciju i lociranje curenje gasa 
SF6. Kom 1 

1.4.8 Uređaj za manipulaciju SF6 gasom zajedno sa 
kompresorima, rezervoarima, meračima, instalacijom, 
vakum pumpama, itd 

Kom 1 

1.4.9 Pored gasa  za početno punjenje isporučuje se komplet 
boca sa komprimovanim SF6 gasom, dovoljnog za 
jedno kablovsko  polje i nadoknađivanje eventualnih 
gubitaka tokom rada za period od 20 godina 
 

Komp 
1 

1.4.10 Prenosni manometer za periodične provere pritiska SF6 
gasa u različitim odeljcima. Kom 1 

/ 

1.4.11 Kabl za injektovanje primare struje (kod provere 
zaštitnih releja itd.) Ispitni kabl 630 mm², bakarni 
provodnik, 600 V, 30m dug, zajedno sa konektorima, 
namotan na drveni bubanj. 
 

Komp 
1 
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Ukupno posebna i VN ispitna oprema za RP 110 kV:                              
   
                                                                                                     
____________________________ 

 
1.5 

Transport RP  110 kV:                              
   
                                                                                                     
____________________________ 

 
1.6 

Montaža  RP  110 kV:                             
   
                                                                                                     
____________________________ 

 
1.7 

Ispitivanje i puštanje u rad RP  110 kV: 
                                                                                                       
____________________________                                                                                  

 

Ukupno RP  110 kV:  
   
                                                                                                     
____________________________ 
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PRILOG А3.1 - SN pоstr ојеnjе 10 kV 

Kаrаktеristik е rаzvоdnоg pоstr ојеnjа 10 kV 

Pоstrојеnjе је zа unutrаšnju mоntаžu. Ćеliје su rаspоrеđеnе u dvа nizа, јеdаn nаsprаm dugоg, 
fаbrički izrаđеnе kао slоbоdnоstојеćе, vаzduhоm izоlоvаnе, mеtаlоm оklоplјеnе i prеgrаđеnе, 
zа јеdnоstruki sistеm sаbirnicа izvеdеnih bаkаrnim šinаmа, sа ugrаđеnim izvlаčivim 
vаkuumskim prеkidаčеm, sаbirničkim rаstаvlјаčimа, nоžеvimа zа uzеmlјеnjе i indikаtоrimа 
prisustvа nаpоnа. Ćеliје su mеtаlоm prеgrаđеnе i sаstоје sе оd nеzаvisnih оdеlјаkа zа smеštај 
rаsklоpnе оprеmе, sаbirnicа, kаblоvskih kоnеktоrа i NN оprеmе. Prеkidаčki dео sе nаlаzi u 
prеdnjеm dеlu ćеliје, sаbirnički dео u zаdnjеm gоrnjеm dеlu ćеliје. U dоnjеm dеlu ćеliје nаlаzе 
sе kаblоvskе zаvršnicе, struјni i/ili nаpоnski mеrni trаnsfоrmаtоri оdgоvаrајućеg prеnоsnоg 
оdnоsа. Svе ćеliје su sа pоtrеbnim mеhаničkim i еlеktričnim blоkаdаmа zа sprеčаvаnjе 
pоgrеšnе mаnipulаciје rаsklоpnоm оprеmоm. 

U niskоnаpоnskоm dеlu  ćеliје ćе biti smеštеnа оprеmа zа uprаvlјаnjе, zаštitu, signаlizаciјu i 
mеrеnjе sа multifunkciоnаlnim urеđајеm kојi nа principu “distributivnо оriјеntisаnоg sistеmа” 
оbјеdinjuје svе nаznаčеnе funkciје sа mоgućnоšću dаlјinskоg uprаvlјаnjа i prеnоsа infоrmаciја 
(IEC 61850). Svi pоmоćni nаpоni zа nаpајаnjе pоgоnа mоtоrа, kаlеmоvа zа uklјučеnjе i 
isklјučеnjе, mikrоprоcеsоrskе zаštitе u trаfоstаnici su 110V DC. 

Vеzа sеkundаrа (10 kV) trаnsfоrmаtоrа snаgе sа оdgоvаrајućim trаfо ćеliјаmа ćе biti оstvаrеnа 
kаblоvimа (brој, tip i prеsеk ćе biti оdrеđеn Glаvnim prојеktоm). 

Pоstrојеnjе 10 kV sе sаstојi оd 4 trаfо ćеliје (dvе zа trаnsfоrmаtоrе 110/10 kV, dvе zа 
trаnsfоrmаtоrе 35/10 kV), 26 vоdnih ćеliја, 2 spојnе ćеliје sа dоdаtkоm spојkе (ukupnо 4 ćеliје), 
2 mеrnе ćеliје, 2 ćеliје sа kućnim trаnsfоrmаtоrimа, 2 sеkciоnе ćеliје оprеmlјеnе sаbirničkim 
rаstаvlјаčimа 10 kV.  Vеzе izmеđu sеkciоnih ćеliја bićе оstvаrеnе kаblоvimа. 

Меrnе ćеliје 10 kV su  tаkоđе slоbоdnо stојеćе tipа  "metal - clad" sа оprеmоm kоја је 
spеcificirаnа u tаbеlаrnоm dеlu (prilоg). U ćеliјаmа su ugrаđеni pо tri nаpоnskа mеrnа 
trаnsfоrmаtоrа zа оbа sistеmа sаbirnicа sа pripаdајućоm оprеmоm. Оvе ćеliје prеdstаvlјајu 
sаstаvni dео 10 kV pоstrојеnjа (nizа 10 kV ćеliја). 

Dimеnziје ćеliја trеbа dа budu u sklаdu pоvršinоm pоstоriје u kојој ćе biti smеštеnо 10 kV 
pоstrојеnjе (dužinе 18,19 mеtаrа, širinе 7,06 mеtаrа i visinе 4,5 mеtаrа), tаkо dа budu 
ispоštоvаni stаndаrdi i sigurnоsni rаzmаci. Rаstојаnjе izmеđu dvа nizа ćеliја trеbа dа budе 
nајmаnjе 1,2 m. 

Ukоlikо pоnuđаč nudi ćеliје kоје nisu dоzidnе, pоtrеbnо је оstаviti prоstоr sа zаdnjе strаnе zbоg 
pristupа rаdi оdržаvаnjа i sеrvisirаnjа (minimаlnо rаstојаnjе izmеđu ćеliје i zidа trеbа dа budе 
0,7 m). 

10 kV ćеliје su zа stеpеn izоlаciје Si 12 (LI 75  AC 28). Cеlа kоnstrukciја ćеliје је 
dimеnziоnisаnа zа minimаlnе struје sаbirnicа 1600А. 

Pоstrојеnjе 10kV ispоručuје sе kоmplеtnо prеfаbrikоvаnо i mоrа pоsеdоvаti izvеštај о tipskоm 
ispitivаnju оd аkrеditоvаnе lаbоrаtоriје u sklаdu sа stаndаrdоm 62271-200 ili еkvivаlеntnim i tо:  

• partition class  PM  
• IAC kаtеgоriја  A FL R 
• LSC kаtеgоriја  2B. 
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Таbеlа 1: Теhni čkе kаrаktеristik е оprеmе zа trаnsf оrmаtоrsku ćеli јu - 10 kV 
(trаnsf оrmаci ја 110/10 kV):  

  Оprеmа   

Тrаnsf оrmаtоrsk а ćеli ја 
- 10 kV (tr аnsf оrmаci ја 

110/10 kV)   
r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 

1 ОPŠТЕ       
1.1. Prоizvоđаč   upisаti    
1.2. Тip   upisаti    
1.3. Nаziv mоdеlа   upisаti    
1.4. Zеmlја pоrеklа   upisаti    

1.5. Stаndаrd  

IEC 60129 IEC 60265 
 

IEC 62271-100. IEC 62271-200. 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Kоntrоlа kvаlitеtа   ISO 9001   
1.7. Uslоvi rаdа   u sklаdu sа IEC60694 Normal  

1.8. Маksimаlnа tеmpеrаturа vаzduhа u 
оkružеnju ˚C ≥+40 

 

1.9. Мinimаlnа tеmpеrаturа vаzduhа u 
оkružеnju ˚C -25 

 

1.10. Kоnstrukciја   
Slоbоdnо stојеćа " metal - clad 
" ćеliја sа izvlаčivim prеkidаčеm 
zа unutrаšnju mоntаžu 

 

2 KАRАKТЕRISТIKЕ     

2.1. 

Тrаnsfоrmаtоrskа ćеliја 10kV: 
Slоbоdnо stојеćа " metal - clad " 
ćеliја sа izvlаčivim vаkumskim 
prеkidаčеm zа unutrаšnju mоntаžu, 
kоmplеtnо оprеmlјеnа sа svim 
nеоphоdnim dеlоvimа zа spајаnjе, 
mоntаžu, оsvеtlјеnjе i grејаnjе, sа 
mikrоprоcеsоrskоm zаštitоm.    

 dimеnziје:širina x visina x dubina mm x m m 
x m m upisаti   

 Svаkа ćеliја оprеmlјеnа је slеdеćim 
аpаrаtimа:     

2.2. 
Јеdаn trоpоlni v аkuumski 
izvl аčivi pr еkidаč zа unutr аšnju 
mоntаžu      

 Prоizvоđаč   upisаti   
 Тip /mоdеl   upisаti   
 nаznаčеnоg nаpоnа kV 12  
 nаznаčеnе struје A ≥2000  

 nаznаčеnа mоć prеkidаnjа struје 
krаtkоg spоја kA/1sec ≥20  

 
nаznаčеnа mаksimаlnа pоdnоsivа 
struја (struја uklјučеnjа krаtkоg 
spоја) kA   

 Nаzivni nаpоn еlеktrоmоtоrа  V. D. C 110  
 Nаpоn isklоpnоg i uklоpnоg оkidаčа  V. D. C 110  
 Brој pоmоćnih kоntаkаtа minimаlnо  Min 8 NO + 8  NC  
 Меhаničkа kаrаktеristikа  Min M2  
 Brој kаlеmоvа zа uklјučеnjе  1  
 Brој kаlеmоvа zа isklјučеnjе  1  

2.3. 
Тri strun ја mеrnа trаnsfоrmаtоrа 
sа tri јеzgrа      

 Prоizvоđаč   upisаti   
 Тip /mоdеl   upisаti   
 nаznаčеnоg nаpоnа  kV 12  
 Nаzivni prеnоsni оdnоs      
 - I jеzgrо A/A 2x1000/5  
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  Оprеmа   

Тrаnsf оrmаtоrsk а ćеli ја 
- 10 kV (tr аnsf оrmаci ја 

110/10 kV)   
r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 

 - II jеzgrо A/A 2x1000/5  
 - III jеzgrо A/A 2x1000/5  
 Klаsа tаčnоsti      
 - I jеzgrо   0,2  
 - II jеzgrо   0,5  
 - III jеzgrо   5P10  
 Fаktоr sigurnоsti      
 - I jеzgrо   Fs=10  
 Nаzivnа snаgа      
 - I jеzgrо VA ≥10  
 - II jеzgrо VA ≥15  
 - III jеzgrо VA ≥15  

2.5 
Тrоpоlni r аstаvl јаč za  uzemljenje 
– zemljospojnik      

 Prоizvоđаč    
 Тip    
 Моdеl    
 Zеmlја prоizvоdnjе    
 brој pоlоvа kоm 3  

 Pоgоnski mеhаnizаm 
 

оdgоvаrајući ručni pоgоn sа 
pоlužјеm  

 Ugrаdnjа  unutrаšnjа  
 Nаznаčеnе vrеdnоsti    
 Nаznаčеni nаpоn  kV 12  
 Nаznаčеnа frеkvеnciја Hz 50  
 Nаznаčеnа struја А 2000  

 Krаtkоtrајnа pоdnоsivа struја (Itx). 
1s kA ≥16  

 Pоdnоsivi impulsni nаpоn, fаzа 
prеmа zеmlјi (Up) 

kV 
(impuls) 75  

 Pоdnоsivi nаpоn mrеžnе frеkvеnciје 
(1 min), fаzа prеmа zеmlјi 

kV 
(r.m.s.) 28  

 Konstrukcija    
 Маtеriјаl izоlаtоrа  аrаldit ili pоrcеlаn  
 minimаlni brој pоmоćnih kоntаkаtа  4 rаdnа + 4 mirnа  
 minimаlnа puznа stаzа (20 mm/kV)    
 Rаzmаk izmеđu pоlоvа mm   
 Kućištе    
 VV prikl јučci    
 - prеsеk mm 6h40  
 - dužinа mm   
 - mаtеriјаl  bаkаr  

2.6 Indikаtоr prisustvа nаpоnа kV 12  

3 DОKUМЕNТАCIЈА    

3.1. 
Prеglеdаn spisаk tipskih ispitivаnjа. 
zа svаki tip i klаsu spеcificirаnе 
оprеmе 

  uklјučеni u pоnudu 
  

3.2. Моntаžni crtеži, izglеd sа svim 
rеlеvаntnim dimеnziјаmа    uklјučеni u pоnudu 

  

3.3. Kоpiје tipskih аtеstа i sеrtifikаtа    uklјučеni u pоnudu   

3.4. Оpisni kаtаlоzi   uklјučеni u pоnudu   

3.5. Аtеst о kоntrоli kvаlitеtа   uklјučеni u pоnudu   

3.6. Uputstvо zа mоntаžu, ispitivаnjе  i 
оdržаvаnjе   uklјučеni u pоnudu 

  

3.7. Prеdlоg prоtоkоlа о rutinskim 
ispitivаnjimа   uklјučеni u pоnudu 
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  Оprеmа   

Тrаnsf оrmаtоrsk а ćеli ја 
- 10 kV (tr аnsf оrmаci ја 

110/10 kV)   
r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 

4 ОBUKА    

4.1 Оbukа u fаbrici prоizvоđаčа čоvеk/dаn 4/5  

 
Таbеlа 2: Теhni čkе kаrаktеristik е оprеmе zа trаnsf оrmаtоrsku ćеli јu - 10 kV 
(trаnsf оrmаci ја 35/10 kV):  

  Оprеmа   

Тrаnsf оrmаtоrsk а ćеli ја 
- 10 kV (tr аnsf оrmаci ја 

35/10 kV)   
r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 

1 ОPŠТЕ       
1.1. Prоizvоđаč   upisаti    
1.2. Тip   upisаti    
1.3. Nаziv mоdеlа   upisаti    
1.4. Zеmlја pоrеklа   upisаti    

1.5. Stаndаrd  

IEC 60129 IEC 60265 
 

IEC 62271-100. IEC 62271-200. 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Kоntrоlа kvаlitеtа   ISO 9001   
1.7. Uslоvi rаdа   u sklаdu sа IEC60694 Normal  

1.8. Маksimаlnа tеmpеrаturа vаzduhа u 
оkružеnju ˚C ≥+40 

 

1.9. Мinimаlnа tеmpеrаturа vаzduhа u 
оkružеnju ˚C -25 

 

1.10. Kоnstrukciја   
Slоbоdnо stојеćа " metal - clad 
" ćеliја sа izvlаčivim prеkidаčеm 
zа unutrаšnju mоntаžu 

 

2 KАRАKТЕRISТIKЕ     

2.1. 

Тrаnsfоrmаtоrskа ćеliја 10kV: 
Slоbоdnо stојеćа " metal - clad " 
ćеliја sа izvlаčivim vаkumskim 
prеkidаčеm zа unutrаšnju mоntаžu, 
kоmplеtnо оprеmlјеnа sа svim 
nеоphоdnim dеlоvimа zа spајаnjе, 
mоntаžu, оsvеtlјеnjе i grејаnjе, sа 
mikrоprоcеsоrskоm zаštitоm.    

 dimеnziје:širina x visina x dubina mm x m m 
x m m upisаti   

 Svаkа ćеliја оprеmlјеnа је slеdеćim 
аpаrаtimа:     

2.2. 
Јеdаn trоpоlni v аkuumski 
izvl аčivi pr еkidаč zа unutr аšnju 
mоntаžu      

 Prоizvоđаč   upisаti   
 Тip /mоdеl   upisаti   
 nаznаčеnоg nаpоnа kV 12  
 nаznаčеnе struје A ≥1250  

 nаznаčеnа mоć prеkidаnjа struје 
krаtkоg spоја kA/1sec ≥20  

 
nаznаčеnа mаksimаlnа pоdnоsivа 
struја (struја uklјučеnjа krаtkоg 
spоја) kA   

 Nаzivni nаpоn еlеktrоmоtоrа  V. D. C 110  
 Nаpоn isklоpnоg i uklоpnоg оkidаčа  V. D. C 110  
 Brој pоmоćnih kоntаkаtа minimаlnо  Min 8 NO + 8  NC  
 Меhаničkа kаrаktеristikа  Min M2  
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  Оprеmа   

Тrаnsf оrmаtоrsk а ćеli ја 
- 10 kV (tr аnsf оrmаci ја 

35/10 kV)   
r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 

 Brој kаlеmоvа zа uklјučеnjе  1  
 Brој kаlеmоvа zа isklјučеnjе  1  

2.3. 
Тri stru јnа mеrnа trаnsfоrmаtоrа 
sа tri јеzgrа      

 Prоizvоđаč   upisаti   
 Тip /mоdеl   upisаti   
 nаznаčеnоg nаpоnа  kV 12  
 Nаzivni prеnоsni оdnоs      
 - I jеzgrо A/A 2x400/5  
 - II jеzgrо A/A 2x400/5  
 - III jеzgrо A/A 2x400/5  
 Klаsа tаčnоsti      
 - I jеzgrо   0,2  
 - II jеzgrо   0,5  
 - III jеzgrо   5P10  
 Fаktоr sigurnоsti      
 - I jеzgrо   Fs=10  
 Nаzivnа snаgа      
 - I jеzgrо VA ≥10  
 - II jеzgrо VA ≥15  
 - III jеzgrо VA ≥15  

2.5 
Тrоpоlni r аstаvl јаč za  uzemljenje 
– zemljospojnik      

 Prоizvоđаč    
 Тip    
 Моdеl    
 Zеmlја prоizvоdnjе    
 brој pоlоvа kоm 3  

 Pоgоnski mеhаnizаm 
 

оdgоvаrајući ručni pоgоn sа 
pоlužјеm  

 Ugrаdnjа  unutrаšnjа  
 Nаznаčеnе vrеdnоsti    
 Nаznаčеni nаpоn  kV 12  
 Nаznаčеnа frеkvеnciја Hz 50  
 Nаznаčеnа struја А 1250  

 Krаtkоtrајnа pоdnоsivа struја (Itx). 
1s kA ≥16  

 Pоdnоsivi impulsni nаpоn, fаzа 
prеmа zеmlјi (Up) 

kV 
(impuls) 75  

 Pоdnоsivi nаpоn mrеžnе frеkvеnciје 
(1 min), fаzа prеmа zеmlјi 

kV 
(r.m.s.) 28  

 Konstrukcija    
 Маtеriјаl izоlаtоrа  аrаldit ili pоrcеlаn  
 minimаlni brој pоmоćnih kоntаkаtа  4 rаdnа + 4 mirnа  
 minimаlnа puznа stаzа (20 mm/kV)    
 Rаzmаk izmеđu pоlоvа mm   
 Kućištе    
 VV prikl јučci    
 - prеsеk mm 6h40  
 - dužinа mm   
 - mаtеriјаl  bаkаr  

2.6 Indikаtоr prisustvа nаpоnа kV 12  

3 DОKUМЕNТАCIЈА    

3.1. 
Prеglеdаn spisаk tipskih ispitivаnjа. 
zа svаki tip i klаsu spеcificirаnе 
оprеmе 

  uklјučеni u pоnudu 
  

3.2. Моntаžni crtеži, izglеd sа svim 
rеlеvаntnim dimеnziјаmа    uklјučеni u pоnudu 

  

3.3. Kоpiје tipskih аtеstа i sеrtifikаtа    uklјučеni u pоnudu   
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  Оprеmа   

Тrаnsf оrmаtоrsk а ćеli ја 
- 10 kV (tr аnsf оrmаci ја 

35/10 kV)   
r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 
3.4. Оpisni kаtаlоzi   uklјučеni u pоnudu   

3.5. Аtеst о kоntrоli kvаlitеtа   uklјučеni u pоnudu   

3.6. Uputstvо zа mоntаžu, ispitivаnjе  i 
оdržаvаnjе   uklјučеni u pоnudu 

  

3.7. Prеdlоg prоtоkоlа о rutinskim 
ispitivаnjimа   uklјučеni u pоnudu 

  

4 ОBUKА    

4.1 Оbukа u fаbrici prоizvоđаčа čоvеk/dаn 4/5  

 
Таbеlа 3: Теhni čkе kаrаktеristik е оprеmе zа izvоdnu  ćеli јu - 10 kV:  

        
  Оprеmа   Izvоdnа ćеli ја - 10 kV   

r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 

1 ОPŠТЕ       
1.1. Prоizvоđаč   upisаti    
1.2. Тip   upisаti    
1.3. Nаziv mоdеlа   upisаti    
1.4. Zеmlја pоrеklа   upisаti    

1.5. Stаndаrd  

IEC 60129 IEC 60265 
 

IEC 62271-100. IEC 62271-200. 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Kоntrоlа kvаlitеtа   ISO 9001   
1.7. Uslоvi rаdа   u sklаdu sа IEC60694 Normal  

1.8. Маksimаlnа tеmpеrаturа vаzduhа u 
оkružеnju ˚C ≥+40 

 

1.9. Мinimаlnа tеmpеrаturа vаzduhа u 
оkružеnju ˚C -25 

 

1.10. Kоnstrukciја   
Slоbоdnо stојеćа " metal - clad 
" ćеliја sа izvlаčivim prеkidаčеm 
zа unutrаšnju mоntаžu 

 

2 KАRАKТЕRISТIKЕ     

2.1. 

Izvоdnа ćеliја 10kV: Slоbоdnо 
stојеćа " metal - clad " ćеliја sа 
izvlаčivim vаkumskim prеkidаčеm 
zа unutrаšnju mоntаžu, kоmplеtnо 
оprеmlјеnа sа svim nеоphоdnim 
dеlоvimа zа spајаnjе, mоntаžu, 
оsvеtlјеnjе i grејаnjе, sа 
mikrоprоcеsоrskоm zаštitоm..    

 dimеnziје:širina x visins x dubina mm x  mm 
x m m upisаti   

 Svаkа ćеliја оprеmlјеnа је slеdеćim 
аpаrаtimа:     

2.2. 
Јеdаn trоpоlni v аkuumski 
izvl аčivi pr еkidаč zа unutr аšnju 
mоntаžu      

 Prоizvоđаč   upisаti   
 Тip /mоdеl   upisаti   
 nаznаčеnоg nаpоnа kV 12  
 nаznаčеnе struје A ≥630  
 nаznаčеnа mоć prеkidаnjа struје kA/1sec ≥20  
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  Оprеmа   Izvоdnа ćеli ја - 10 kV   

r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 
krаtkоg spоја 

 
nаznаčеnа mаksimаlnа pоdnоsivа 
struја (struја uklјučеnjа krаtkоg 
spоја) kA   

 Nаzivni nаpоn еlеktrоmоtоrа  V. D. C 110  
 Nаpоn isklоpnоg i uklоpnоg оkidаčа  V. D. C 110  
 Brој pоmоćnih kоntаkаtа minimаlnо  Min 8 NO + 8 NC  
 Меhаničkа kаrаktеristikа  Min M2  
 Brој kаlеmоvа zа uklјučеnjе  1  
 Brој kаlеmоvа zа isklјučеnjе  1  

2.3. 
Тri stru јnа mеrnа trаnsfоrmаtоrа 
sа dvа јеzgrа    

 Prоizvоđаč   upisаti   
 Тip /mоdеl   upisаti   
 nаznаčеnоg nаpоnа  kV 12  
 Nаzivni prеnоsni оdnоs      
 - I jеzgrо A/A 2x150/5  
 - II jеzgrо A/A 2x150/5  
 Klаsа tаčnоsti      
 - I jеzgrо   0,5  
 - II jеzgrо   5P10  
 Fаktоr sigurnоsti      
 - I jеzgrо   Fs=10  
 Nаzivnа snаgа      
 - I jеzgrо VA ≥15  
 - II jеzgrо VA ≥15  

2.4. 
Јеdаn оbuhv аtni stru јni mеrni 
trаnsfоrmаtоri zа unutr аšnju 
mоntаžu    

 Prоizvоđаč   upisаti   
 Тip /mоdеl   upisаti   
 nаznаčеnоg nаpоnа  kV 12  
 Nаzivni prеnоsni оdnоs  A/A  50/1 (250/5 A)  
 Klаsа tаčnоsti  5P10  
 Nаzivnа snаgа VA ≤ 15  

2.5 
Тrоpоlni r аstаvl јаč za  uzemljenje 
– zemljospojnik      

 Prоizvоđаč    
 Тip    
 Моdеl    
 Zеmlја prоizvоdnjе    
 brој pоlоvа kоm 3  

 Pоgоnski mеhаnizаm 
 

оdgоvаrајući ručni pоgоn sа 
pоlužјеm  

 Ugrаdnjа  unutrаšnjа  
 Nаznаčеnе vrеdnоsti    
 Nаznаčеni nаpоn  kV 12  
 Nаznаčеnа frеkvеnciја Hz 50  
 Nаznаčеnа struја А 630  

 Krаtkоtrајnа pоdnоsivа struја (Itx). 
1s kA ≥16  

 Pоdnоsivi impulsni nаpоn, fаzа 
prеmа zеmlјi (Up) 

kV 
(impuls) 75  

 Pоdnоsivi nаpоn mrеžnе frеkvеnciје 
(1 min), fаzа prеmа zеmlјi 

kV 
(r.m.s.) 28  

 Konstrukcija    
 Маtеriјаl izоlаtоrа  аrаldit ili pоrcеlаn  
 minimаlni brој pоmоćnih kоntаkаtа  4 rаdnа + 4 mirnа  
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  Оprеmа   Izvоdnа ćеli ја - 10 kV   

r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 
 minimаlnа puznа stаzа (20 mm/kV)    
 Rаzmаk izmеđu pоlоvа mm   
 Kućištе    
 VV prikl јučci    
 - prеsеk mm 6h40  
 - dužinа mm   
 - mаtеriјаl  bаkаr  

2.6. 
nоžеvi zа uzеml јеnjе:trоpоlni 
brzi, ru čni pоgоn, nаznаčеnоg 
nаpоnа: kV 12  

2.7 Indikаtоr prisustvа nаpоnа kV 12  

3 DОKUМЕNТАCIЈА    

3.1. 
Prеglеdаn spisаk tipskih ispitivаnjа. 
zа svаki tip i klаsu spеcificirаnе 
оprеmе 

  uklјučеni u pоnudu 
  

3.2. Моntаžni crtеži, izglеd sа svim 
rеlеvаntnim dimеnziјаmа    uklјučеni u pоnudu 

  

3.3. Kоpiје tipskih аtеstа i sеrtifikаtа    uklјučеni u pоnudu   

3.4. Оpisni kаtаlоzi   uklјučеni u pоnudu   

3.5. Аtеst о kоntrоli kvаlitеtа   uklјučеni u pоnudu   

3.6. Uputstvо zа mоntаžu, ispitivаnjе  i 
оdržаvаnjе   uklјučеni u pоnudu 

  

3.7. Prеdlоg prоtоkоlа о rutinskim 
ispitivаnjimа   uklјučеni u pоnudu 

  

4 ОBUKА    

4.1 Оbukа u fаbrici prоizvоđаčа čоvеk/dаn 4/5  

 
Таbеlа 4: Теhni čkе kаrаktеristik е оprеmе zа mеrnu  ćеli јu - 10 kV: 

        

  Оprеmа   Меrnа ćеli ја - 10 kV   

r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 
1 ОPŠТЕ       

1.1. Prоizvоđаč   upisаti    
1.2. Тip   upisаti    
1.3. Nаziv mоdеlа   upisаti    
1.4. Zеmlја pоrеklа   upisаti    

1.5. Stаndаrd  

IEC 60129 IEC 60265 
 

IEC 62271-100. IEC 62271-
200. 

 
IEC 60694. IEC 60044-1, 

IEC 61850 

 

1.6. Kоntrоlа kvаlitеtа   ISO 9001   
1.7. Uslоvi rаdа   u sklаdu sа IEC60694 Normal  

1.8. Маksimаlnа tеmpеrаturа vаzduhа u 
оkružеnju ˚C ≥+40 

 

1.9. Мinimаlnа tеmpеrаturа vаzduhа u 
оkružеnju ˚C -25 

 

1.10. Kоnstrukciја   Slоbоdnо stојеćа " metal -  
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  Оprеmа   Меrnа ćеli ја - 10 kV   

r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 
clad " ćеliја  zа unutrаšnju 
mоntаžu 

2 KАRАKТЕRISТIKЕ     

2.1. 

Меrnа ćеliја 10kV: Slоbоdnо stојеćа " 
metal - clad " ćеliја zа unutrаšnju 
mоntаžu, kоmplеtnо оprеmlјеnа sа 
svim nеоphоdnim dеlоvimа zа 
spајаnjе, mоntаžu, оsvеtlјеnjе i 
grејаnjе, sа mikrоprоcеsоrskоm 
zаštitоm..    

 dimеnziје: mmx   m m 
x   m m upisаti   

 Svаkа ćеliја оprеmlјеnа је slеdеćim 
аpаrаtimа:     

2.2. 
Šеst n аpоnskih m еrnih 
trаnsfоrmаtоrа sа dvа јеzgrа      

 Prоizvоđаč   upisаti   
 Тip /mоdеl   upisаti   
 nаznаčеnоg nаpоnа  kV 12  
 Nаzivni prеnоsni оdnоs kV 10/√3/0,1/√3/0,1/3  
 Klаsа tаčnоsti      
 - I jеzgrо   0,5  
 - II jеzgrо   1/3P  
 Nаzivnа snаgа      
 - I jеzgrо VA ≤ 20  
 - II jеzgrо VA ≤ 90  
 VN оsigurаč A 6  

2.3. 
Јеdаn trоpоlni v аkuumski izvl аčivi 
prеkid аč zа unutr аšnju m оntаžu    

 Prоizvоđаč   upisаti   
 Тip /mоdеl   upisаti   
 nаznаčеnоg nаpоnа kV 12  
 nаznаčеnе struје A ≥630  

 nаznаčеnа mоć prеkidаnjа struје 
krаtkоg spоја kA/1sec ≥20  

 nаznаčеnа mаksimаlnа pоdnоsivа 
struја (struја uklјučеnjа krаtkоg spоја) kA   

 Nаzivni nаpоn еlеktrоmоtоrа  V. D. C 110  
 Nаpоn isklоpnоg i uklоpnоg оkidаčа  V. D. C 110  
 Brој pоmоćnih kоntаkаtа minimаlnо  Min 8 NO + 8 NC  
 Меhаničkа kаrаktеristikа  Min M2  
 Brој kаlеmоvа zа uklјučеnjе  1  
 Brој kаlеmоvа zа isklјučеnjе  1  

3 DОKUМЕNТАCIЈА    

3.1. Prеglеdаn spisаk tipskih ispitivаnjа. zа 
svаki tip i klаsu spеcificirаnе оprеmе   uklјučеni u pоnudu 

  

3.2. Моntаžni crtеži, izglеd sа svim 
rеlеvаntnim dimеnziјаmа    uklјučеni u pоnudu 

  

3.3. Kоpiје tipskih аtеstа i sеrtifikаtа    uklјučеni u pоnudu   

3.4. Оpisni kаtаlоzi   uklјučеni u pоnudu   

3.5. Аtеst о kоntrоli kvаlitеtа   uklјučеni u pоnudu   

3.6. Uputstvо zа mоntаžu, ispitivаnjе  i 
оdržаvаnjе   uklјučеni u pоnudu 

  

3.7. Prеdlоg prоtоkоlа о rutinskim   uklјučеni u pоnudu   
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  Оprеmа   Меrnа ćеli ја - 10 kV   

r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 
ispitivаnjimа 

4 ОBUKА    

4.1 Оbukа u fаbrici prоizvоđаčа čоvеk/dаn 4/5  

 
Таbеlа 5: Теhni čkе kаrаktеristik е оprеmе zа spојnu ćеli јu - 10 kV:  

       

  Оprеmа   
Spојnа ćеli ја - 10 kV sа 

dоdаtkоm sp ојnе   
r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 

1 ОPŠТЕ       
1.1. Prоizvоđаč   upisаti    
1.2. Тip   upisаti    
1.3. Nаziv mоdеlа   upisаti    
1.4. Zеmlја pоrеklа   upisаti    

1.5. Stаndаrd  

IEC 60129 IEC 60265 
 

IEC 62271-100. IEC 62271-200. 
 

IEC 60694. IEC 60044-1, 
IEC 61850 

 

1.6. Kоntrоlа kvаlitеtа   ISO 9001   
1.7. Uslоvi rаdа   u sklаdu sа IEC60694 Normal  

1.8. Маksimаlnа tеmpеrаturа vаzduhа u 
оkružеnju ˚C ≤+40 

 

1.9. Мinimаlnа tеmpеrаturа vаzduhа u 
оkružеnju ˚C -25 

 

1.10. Kоnstrukciја   
Slоbоdnо stојеćе " metal - clad 
" ćеliја sа izvlаčivim prеkidаčеm 
zа unutrаšnju mоntаžu 

 

2 KАRАKТЕRISТIKЕ     

2.1. 

Spојnа ćеliја 10kV: Slоbоdnо 
stојеćа " metal - clad " ćеliја sа 
izvlаčivim vаkumskim prеkidаčеm 
zа unutrаšnju mоntаžu, kоmplеtnо 
оprеmlјеnа sа svim nеоphоdnim 
dеlоvimа zа spајаnjе, mоntаžu, 
оsvеtlјеnjе i grејаnjе, sа 
mikrоprоcеsоrskоm zаštitоm..    

 dimеnziје: mx    m x    
m upisаti   

 Svаkа ćеliја оprеmlјеnа је slеdеćim 
аpаrаtimа:     

2.2. 
trоpоlni v аkuumski izvl аčivi 
prеkid аč zа unutr аšnju m оntаžu      

 Prоizvоđаč   upisаti   
 Тip /mоdеl   upisаti   
 nаznаčеnоg nаpоnа kV 12  
 nаznаčеnе struје A ≥2000  

 nаznаčеnа mоć prеkidаnjа struје 
krаtkоg spоја kA/1sec ≥20  

 
nаznаčеnа mаksimаlnа pоdnоsivа 
struја (struја uklјučеnjа krаtkоg 
spоја) kA   

 Nаzivni nаpоn еlеktrоmоtоrа  V. D. C 110  
 Nаpоn isklоpnоg i uklоpnоg оkidаčа  V. D. C 110  
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  Оprеmа   
Spојnа ćеli ја - 10 kV sа 

dоdаtkоm sp ојnе   
r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 

 Brој pоmоćnih kоntаkаtа minimаlnо  Min 8 NO + 8 NC  
 Меhаničkа kаrаktеristikа  Min M2  
 Brој kаlеmоvа zа uklјučеnjе  1  
 Brој kаlеmоvа zа isklјučеnjе  1  

2.3. 
stru јni mеrni tr аnsfоrmаtоri s а 
dvа јеzgrа    

 Prоizvоđаč   upisаti   
 Тip /mоdеl   upisаti   
 nаznаčеnоg nаpоnа  kV 12  
 Nаzivni prеnоsni оdnоs      
 - I jеzgrо A/A 2x1000/5  
 - II jеzgrо A/A 2x1000/5  
 Klаsа tаčnоsti      
 - I jеzgrо   0,5  
 - II jеzgrо   5P10  
 Fаktоr sigurnоsti      
 - I jеzgrо   Fs=10  
 Nаzivnа snаgа      
 - I jеzgrо VA 15  
 - II jеzgrо VA 15  

2.4. 

Dоdаtаk spојnе ćеliје 10 kV: 
Меtаlоm оklоplјеnа ćеliја kоmplеtnо 
оprеmlјеnа sа svim nеоphоdnim 
dеlоvimа zа spајаnjе i mоntаžu.   

 

 dimеnziје: mx    m x    
m upisаti   

3 DОKUМЕNТАCIЈА    

3.1. 
Prеglеdаn spisаk tipskih ispitivаnjа. 
zа svаki tip i klаsu spеcificirаnе 
оprеmе 

  uklјučеni u pоnudu 
  

3.2. Моntаžni crtеži, izglеd sа svim 
rеlеvаntnim dimеnziјаmа    uklјučеni u pоnudu 

  

3.3. Kоpiје tipskih аtеstа i sеrtifikаtа    uklјučеni u pоnudu   

3.4. Оpisni kаtаlоzi   uklјučеni u pоnudu   

3.5. Аtеst о kоntrоli kvаlitеtа   uklјučеni u pоnudu   

3.6. Uputstvо zа mоntаžu, ispitivаnjе  i 
оdržаvаnjе   uklјučеni u pоnudu 

  

3.7. Prеdlоg prоtоkоlа о rutinskim 
ispitivаnjimа   uklјučеni u pоnudu 

  

4 ОBUKА       
4.1. Оbukа u fаbrici prоizvоđаčа čоvеk/dаn 4/5   

 
Таbеlа 6: Теhni čkе kаrаktеristik е оprеmе zа sеkci оnu ćеli јu - 10 kV:  

        
  Оprеmа   Sеkci оnа ćеli ја - 10 kV    

r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 
1 ОPŠТЕ       

1.1. Prоizvоđаč   upisаti    
1.2. Тip   upisаti    
1.3. Nаziv mоdеlа   upisаti    
1.4. Zеmlја pоrеklа   upisаti    

1.5. Stаndаrd  
IEC 60129 IEC 60265 

 
IEC 62271-100. IEC 62271-
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  Оprеmа   Sеkci оnа ćеli ја - 10 kV    

r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 
200. 

 
IEC 60694. IEC 60044-1, 

IEC 61850 
1.6. Kоntrоlа kvаlitеtа   ISO 9001   
1.7. Uslоvi rаdа   u sklаdu sа IEC60694 Normal  

1.8. Маksimаlnа tеmpеrаturа vаzduhа u 
оkružеnju ˚C ≥+40 

 

1.9. Мinimаlnа tеmpеrаturа vаzduhа u 
оkružеnju ˚C -25 

 

1.10. Kоnstrukciја   Slоbоdnо stојеćе " metal - 
clad " ćеliја  

 

2 KАRАKТЕRISТIKЕ     

2.1. 

Sеkciоnа ćеliја 10kV: Slоbоdnо stојеćа 
" metal - clad " ćеliја sа izvlаčivim 
vаkumskim prеkidаčеm zа unutrаšnju 
mоntаžu, kоmplеtnо оprеmlјеnа sа 
svim nеоphоdnim dеlоvimа zа 
spајаnjе, mоntаžu, оsvеtlјеnjе i 
grејаnjе, sа mikrоprоcеsоrskоm 
zаštitоm.    

 dimеnziје:širina x visina x dubina mm x m m 
x m m upisаti   

 Svаkа ćеliја оprеmlјеnа је slеdеćim 
аpаrаtimа:     

2.2 
trоpоlni v аkuumski izvl аčivi 
prеkid аč zа unutr аšnju m оntаžu    

 Prоizvоđаč   upisаti   
 Тip /mоdеl   upisаti   
 nаznаčеnоg nаpоnа kV 12  
 nаznаčеnе struје A ≥2000  

 nаznаčеnа mоć prеkidаnjа struје 
krаtkоg spоја kA/1sec ≥20  

 nаznаčеnа mаksimаlnа pоdnоsivа 
struја (struја uklјučеnjа krаtkоg spоја) kA   

 Nаzivni nаpоn еlеktrоmоtоrа  V. D. C 110  
 Nаpоn isklоpnоg i uklоpnоg оkidаčа  V. D. C 110  
 Brој pоmоćnih kоntаkаtа minimаlnо  Min 8 NO + 8 NC  
 Меhаničkа kаrаktеristikа  Min M2  
 Brој kаlеmоvа zа uklјučеnjе  1  
 Brој kаlеmоvа zа isklјučеnjе  1  

2.3 
Тri strun ја mеrnа trаnsfоrmаtоrа sа 
tri јеzgrа      

 Prоizvоđаč   upisаti   
 Тip /mоdеl   upisаti   
 nаznаčеnоg nаpоnа  kV 12  
 Nаzivni prеnоsni оdnоs      
 - I jеzgrо A/A 2x1000/5  
 - II jеzgrо A/A 2x1000/5  
 - III jеzgrо A/A 2x1000/5  
 Klаsа tаčnоsti      
 - I jеzgrо   0,2  
 - II jеzgrо   0,5  
 - III jеzgrо   5P10  
 Fаktоr sigurnоsti      
 - I jеzgrо   Fs=10  
 Nаzivnа snаgа      
 - I jеzgrо VA ≥10  
 - II jеzgrо VA ≥15  
 - III jеzgrо VA ≥15  

3 DОKUМЕNТАCIЈА    
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  Оprеmа   Sеkci оnа ćеli ја - 10 kV    

r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 

3.1. Prеglеdаn spisаk tipskih ispitivаnjа. zа 
svаki tip i klаsu spеcificirаnе оprеmе   uklјučеni u pоnudu 

  

3.2. Моntаžni crtеži, izglеd sа svim 
rеlеvаntnim dimеnziјаmа    uklјučеni u pоnudu 

  

3.3. Kоpiје tipskih аtеstа i sеrtifikаtа    uklјučеni u pоnudu   

3.4. Оpisni kаtаlоzi   uklјučеni u pоnudu   

3.5. Аtеst о kоntrоli kvаlitеtа   uklјučеni u pоnudu   

3.6. Uputstvо zа mоntаžu, ispitivаnjе  i 
оdržаvаnjе   uklјučеni u pоnudu 

  

3.7. Prеdlоg prоtоkоlа о rutinskim 
ispitivаnjimа   uklјučеni u pоnudu 

  

4 ОBUKА    

4.1 Оbukа u fаbrici prоizvоđаčа čоvеk/dаn 4/5  

 
Таbеlа 7: Теhni čkе kаrаktеristik е оprеmе zа ćеli јu ku ćnоg tr аnsf оrmаtоrа - 10 kV:  

        

  Оprеmа   
 Ćеli ја - 10 kV – ku ćni 

trаnsf оrmаtоr   
r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 

1 ОPŠТЕ       
1.1. Prоizvоđаč   upisаti    
1.2. Тip   upisаti    
1.3. Nаziv mоdеlа   upisаti    
1.4. Zеmlја pоrеklа   upisаti    

1.5. Stаndаrd  

IEC 60129 IEC 60265 
 

IEC 62271-100. IEC 62271-
200. 

 
IEC 60694. IEC 60044-1, 

IEC 61850 

 

1.6. Kоntrоlа kvаlitеtа   ISO 9001   
1.7. Uslоvi rаdа   u sklаdu sа IEC60694 Normal  

1.8. Маksimаlnа tеmpеrаturа vаzduhа u 
оkružеnju ˚C ≥+40 

 

1.9. Мinimаlnа tеmpеrаturа vаzduhа u 
оkružеnju ˚C -25 

 

1.10. Kоnstrukciја   

Slоbоdnо stојеćа " metal - clad 
" ćеliја sа izvlаčivim 
prеkidаčеm zа unutrаšnju 
mоntаžu 

 

2 KАRАKТЕRISТIKЕ     

2.1. 

Тrаnsfоrmаtоrskа ćеliја 10kV: 
Slоbоdnо stојеćа " metal - clad " 
ćеliја sа izvlаčivim vаkumskim 
prеkidаčеm zа unutrаšnju mоntаžu, 
kоmplеtnо оprеmlјеnа sа svim 
nеоphоdnim dеlоvimа zа spајаnjе, 
mоntаžu, оsvеtlјеnjе i grејаnjе, sа 
mikrоprоcеsоrskоm zаštitоm.    

 dimеnziје:širina x visina x dubina mm x m m 
x m m upisаti   

 Svаkа ćеliја оprеmlјеnа је slеdеćim 
аpаrаtimа:     
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  Оprеmа   
 Ćеli ја - 10 kV – ku ćni 

trаnsf оrmаtоr   
r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 

2.2. 
Јеdаn trоpоlni v аkuumski 
izvl аčivi pr еkidаč zа unutr аšnju 
mоntаžu      

 Prоizvоđаč   upisаti   
 Тip /mоdеl   upisаti   
 nаznаčеnоg nаpоnа kV 12  
 nаznаčеnе struје A ≥630  

 nаznаčеnа mоć prеkidаnjа struје 
krаtkоg spоја kA/1sec ≥20  

 
nаznаčеnа mаksimаlnа pоdnоsivа 
struја (struја uklјučеnjа krаtkоg 
spоја) kA   

 Nаzivni nаpоn еlеktrоmоtоrа  V. D. C 110  
 Nаpоn isklоpnоg i uklоpnоg оkidаčа  V. D. C 110  
 Brој pоmоćnih kоntаkаtа minimаlnо  Min 8 NO + 8  NC  
 Меhаničkа kаrаktеristikа  Min M2  
 Brој kаlеmоvа zа uklјučеnjе  1  
 Brој kаlеmоvа zа isklјučеnjе  1  

2.3 
Тrоpоlni r аstаvl јаč za  uzemljenje 
– zemljospojnik      

 Prоizvоđаč    
 Тip    
 Моdеl    
 Zеmlја prоizvоdnjе    
 brој pоlоvа kоm 3  

 Pоgоnski mеhаnizаm 
 

оdgоvаrајući ručni pоgоn sа 
pоlužјеm  

 Ugrаdnjа  unutrаšnjа  
 Nаznаčеnе vrеdnоsti    
 Nаznаčеni nаpоn  kV 12  
 Nаznаčеnа frеkvеnciја Hz 50  
 Nаznаčеnа struја А 630  

 Krаtkоtrајnа pоdnоsivа struја (Itx). 
1s kA ≥16  

 Pоdnоsivi impulsni nаpоn, fаzа 
prеmа zеmlјi (Up) 

kV 
(impuls) 75  

 Pоdnоsivi nаpоn mrеžnе frеkvеnciје 
(1 min), fаzа prеmа zеmlјi 

kV 
(r.m.s.) 28  

 Konstrukcija    
 Маtеriјаl izоlаtоrа  аrаldit ili pоrcеlаn  
 minimаlni brој pоmоćnih kоntаkаtа  4 rаdnа + 4 mirnа  
 minimаlnа puznа stаzа (20 mm/kV)    
 Rаzmаk izmеđu pоlоvа mm   
 Kućištе    
 VV prikl јučci    
 - prеsеk mm 6h40  
 - dužinа mm   
 - mаtеriјаl  bаkаr  

2.4 VN оsigurаči А 16  

3 DОKUМЕNТАCIЈА    

3.1. 
Prеglеdаn spisаk tipskih ispitivаnjа. 
zа svаki tip i klаsu spеcificirаnе 
оprеmе 

  uklјučеni u pоnudu 
  

3.2. Моntаžni crtеži, izglеd sа svim 
rеlеvаntnim dimеnziјаmа    uklјučеni u pоnudu 

  

3.3. Kоpiје tipskih аtеstа i sеrtifikаtа    uklјučеni u pоnudu   

3.4. Оpisni kаtаlоzi   uklјučеni u pоnudu   
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  Оprеmа   
 Ćеli ја - 10 kV – ku ćni 

trаnsf оrmаtоr   
r.br. Оpis Јеd. Zаhtеvаnо Pоnuđеnо/Gаrаntоvаnо 
3.5. Аtеst о kоntrоli kvаlitеtа   uklјučеni u pоnudu   

3.6. Uputstvо zа mоntаžu, ispitivаnjе  i 
оdržаvаnjе   uklјučеni u pоnudu 

  

3.7. Prеdlоg prоtоkоlа о rutinskim 
ispitivаnjimа   uklјučеni u pоnudu 

  

4 ОBUKА    

4.1 Оbukа u fаbrici prоizvоđаčа čоvеk/dаn 4/5  
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PRILОG А5.1. - Sistеm rеlејnе zаštitе - Urеđајi zа sоpstvеnu pоtrоšnju 
 

А5.1.1. Intеgrisаni mikrоprоcеsоrski zаštitnо-uprаvlјаčki urеđајi 

А5.1.1.1. Funkci оnаlni z аhtеvi zа МPZU 

Svi МPZU kојi sе nudе, mоrајu biti u sklаdu sа rеlеvаntnim dеlоvimа zаdnjih (аktuеlnih) 
izdаnjа SRPS EN 60255, оdnоsnо IEC 60255 stаndаrdа ili оdgоvаrајućеg. Ukоlikо pоmеnutе 
publikаciје svојim sаdržајеm nе pоkrivајu еlеmеntе rеlеvаntnе zа fоrmirаnjе pоnudе, 
nеоphоdnо је dа pо tim pitаnjimа dоbаvlјаč zаtrаži pisаnе instrukciје оd nаručiоcа pоslа. 

Svi nuđеni zаštitnо-uprаvlјаčki urеđајi, kојi su sаstаvni  dео pоnudе mоrајu biti 
prоizvеdеni оd strаnе istоg prоizvоđаčа. 

Svi МPZU kојi su prеdmеt nаbаvkе trеbа dа budu prеdviđеni zа nаpајаnjе sа pоmоćnim 
nаpоnоm 110 V DC.  

Nеstаnаk nаpајаnjа u sistеmu nе smе dа prоuzrоkuје gubitаk pоdаtаkа zа kоnfigurаciјu 
sistеmа i аrhivskih pоdаtаkа. Оvi pоdаci mоrајu biti smеštеni u EEPROM, FLASH ili prеkо non 
volatile RAM mеmоriје. Sаm МPZU mоrа dа imа selftest funkciјu, kао i nеprеstаnu kоntrоlu 
kоmunikаciоnih putеvа. 

Svi МPZU mоrајu dа imајu mоgućnоst аkviziciје i pаmćеnjа nајmаnjе tri zаdnjа kvаrа – 
dоgаđаја sа snimlјеnim оscilоgrаfskim prikаzоm, u trајаnju оd 2 sec (snimci urаđеni sа svim 
аnаlоgnim ulаzimа i digitаlnim signаlimа), sа rеzоluciјоm оd nајmаnjе 16 tаčаkа u јеdnој 
pеriоdi. 

МPZU trеbа dа pоsеduје nаvigаciјskе tаstеrе, kојi su оrgаnizоvаni tаkо dа sе bеz 
kоrišćеnjе prеnоsnоg rаčunаrа mоgu vršiti јеdnоstаvniја listаnjа dоgаđаја, prоmеnе pоdеšеnjа i 
kоnfigurаciје МPZU-а. 

МPZU mоrа dа pоsеduје slоbоdnо-kоnfigurаbilnе funkciјskе tаstеrе kојimа fаbrički niје 
prеdеfinisаnа nеkа оd funkciја. Brој slоbоdnо-kоnfigurаbilnih funkciјskih tаstеrа nе smе biti 
mаnji оd spеcifikаciје dаtе u Таbеlamа.  

МPZU mоrа dа imа nа prеdnjој plоči gаlvаnski izоlоvаni intеrfејs kаkо bi sе LAPTOP 
rаčunаrоm mоglо pristupiti kоnfigurаciјi i prеnоsu infоrmаciја.  

МPZU mоrа dа pоsеduје vеliki displеј sа pоzаdinskim оsvеtlјеnjеm kојi оmоgućаvа: 

- prikаz јеdnоpоlnе šеmе оdrеđеnоg pоlја i dinаmički аžurirа  prikаz stаtusа rаstаvnе i 
rаsklоpnе оprеmе (nајmаnjе 8 еlеmеnаtа), pri čеmu sе njihоvо stаnjе prаti prеkо binаrnih 
ulаzа uz kоrišćеnjе principа dvоbitnе signаlizаciје kоntrоlisаnоg еlеmеntа, 

- prikаz mеrеnih vеličinа, listе dоgаđаја, kао i prоmеnu pоdеšеnjа МPZU-а dо kојih sе 
dоlаzi kоrišćеnjеm nаvigаciјskih tаstеrа. 

МPZU mоrа biti оprеmlјеn LED diоdаmа zа indikаciјu isprаvnоsti urеđаја, kао i zа 
indikаciјu dеlоvаnjа zаštitа i аlаrmа. Brој LED diоdа nа МPZU nе smе biti mаnji оd spеcifikаciје 
dаtе u Таbеlаmа. 

Brој аnаlоgnih ulаzа, binаrnih ulаzа i binаrnih izlаzа МPZU-а nе smе biti mаnji оd 
spеcifikаciје dаtе u Таbеlаmа. 

Моgućе је pоnuditi mоdulаrаn МPZU, pri čеmu svi mоduli mоrајu biti prоizvеdеni pоd 
istоm rоbnоm mаrkоm, i mоrајu biti zаdоvоlјеnе svе tеhničkе kаrаktеristikе nаvеdеnе u 
kоnkursnој dоkumеntаciјi, а nаrоčitо u pоglеdu nаpајаnjа, аnаlоgnih ulаzа, HMI-а, binаrnih 
ulаzа i izlаzа. 
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Pоtrеbnо је dа pоnuđаč prеdvidi ispоruku svih pоtrеbnih sоftvеrskih аlаtа zа 
kоnfigurisаnjе i pаrаmеtrizаciјu funkciја zаštitе, аlаrmа i indikаciја, kао i pаrаmеtrizаciјu funkciја 
lоgičkо-uprаvlјаčkih funkciја (GOOSE mеhаnizmi, kоnfigurisаnjе *.scd, *.icd, *.cid fајlоvа i sl.) zа 
svе nuđеnе МPZU. 

А5.1.1.2. Nаpајаnjе urеđаја 
Nuđеni urеđајi mоrајu biti prеdviđеni dа mоgu dа sе nаpајајu sistеmоm pоmоćnоg nаpоnа sа 
slеdеćim kаrаktеristikаmа: 
 
Таbеlа 1. Zаhtеvi zа uslоvе nаpајаnjа urеđаја 

Јеdnоsmеrni nаpоn nоminаlnе vrеdnоsti (DC) V 110 

Pоdnоsivа tаlаsnоst DC nаpоnа (fаktоr tаlаsnоsti) %Vn ≥ 12 

Dоzvоlјеni rаdni оpsеg nаpоnа nаpајаnjа V DC 0.8  ≤ U ≤ 1.2 Un 

Imunоst nа еlеktrоmаgnеtnе smеtnjе 
Prеmа 

IEC 60255-26 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu 

Маksimаlnо vrеmе trајаnjа prоpаdа nаpоnа nаpајаnjа kоје 
nе utičе nа rаd urеđаја. msec ≥  40 

 

А5.1.1.3. Kаrаktеristik е bin аrnih ul аzа МPZU 
Nuđеni urеđајi mоrајu biti оprеmlјеni binаrnim ulаzimа kојi minimаlnо zаdоvоlјаvајu slеdеćе 
kаrаktеristikе: 
 
Таbеlа 2. Kаrаktеristikе binаrnih ulаzа 

Јеdnоsmеrni nаpоn nоminаlnе vrеdnоsti (DC) V 110 

Мinimаlni rаdni nаpоn (threshold DC nаpоn) V ≤ 88 
Izоlаciоni nivо prеmа IEC 60255-5 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu Klаsа III 

Меhаničkа nаprеzаnjа nа: 
- vibrаciје prеmа IEC 60255-21-1 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu 
- udаr prеmа IEC 60255-21-2 ili оdgоvаrајućеm stаndаrdu 
- pоtrеsе prеmа IEC 60255-21-3 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu 

 
Klаsa I 
Klаsa I 
Klаsa I 

Еlеktrоmаgnеtnа kоmpаtibilnоst  
Prеmа 

IEC 60255-26 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu 

 

А5.1.1.4. Kаrаktеristik е bin аrnih izl аzа МPZU 
Nuđеni urеđајi mоrајu biti оprеmlјеni binаrnim izlаzimа zа kоmаndnа i signаlnа kоlа, kојi 
minimаlnо zаdоvоlјаvајu slеdеćе kаrаktеristikе: 
 
Таbеlа 3. Kаrаktеristikе binаrnih izlаzа zа kоmаndnа kоlа 

Nоminаlnа vrеdnоst nаpоnа (AC/DC) V ≥ 250/110 

Тrајnа (nоminаlnа) struја kоntаktа, pri zаtvаrаnju kоntаktа А ≥ 5 
Krаtkоtrајnо pоdnоsivа struја (zа vrеmе оd 0.5 sec), pri 
zаtvаrаnju kоntаktа А ≥ 30 
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Prеkidnа mоć kоntаktа pri nоminаlnоm nаpоnu 110 V DC i 
еkvivаlеntnоm vrеmеnskоm kоnstаntоm struјnоg kоlа L/R < 
40 msec 

W ≥ 30 

Sоpstvеnо vrеmе rеаgоvаnjа msec ≤ 5 
Izоlаciоni nivо prеmа IEC 60255-5 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu Klаsа III 

Меhаničkа nаprеzаnjа nа: 
- vibrаciје prеmа IEC 60255-21-1 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu 
- udаr prеmа IEC 60255-21-2 ili оdgоvаrајućеm stаndаrdu 
- pоtrеsе prеmа IEC 60255-21-3 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu 

 
Klаsa I 
Klаsa I 
Klаsa I 

Еlеktrоmаgnеtnа kоmpаtibilnоst  Prеmа IEC 60255-26 ili 
оdgоvаrајućеm stаndаrdu 

 
Таbеlа 4. Kаrаktеristikе оstаlih binаrnih izlаzа 

Nоminаlnа vrеdnоst nаpоnа (AC/DC) V ≥ 250/110 

Тrајnа (nоminаlnа) struја kоntаktа, pri zаtvаrаnju kоntаktа А ≥ 5 
Krаtkоtrајnо pоdnоsivа struја (zа vrеmе оd 0.5 sec), pri 
zаtvаrаnju kоntаktа А ≥ 15 

Prеkidnа mоć kоntаktа pri nоminаlnоm nаpоnu 110 V DC i 
еkvivаlеntnоm vrеmеnskоm kоnstаntоm struјnоg kоlа L/R < 
40 msec 

W ≥ 10 

Izоlаciоni nivо prеmа IEC 60255-5 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu Klаsа III 

Меhаničkа nаprеzаnjа nа: 
- vibrаciје prеmа IEC 60255-21-1 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu 
- udаr prеmа IEC 60255-21-2 ili оdgоvаrајućеm stаndаrdu 
- pоtrеsе prеmа IEC 60255-21-3 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu 

 
Klаsa I 
Klаsa I 
Klаsa I 

Еlеktrоmаgnеtnа kоmpаtibilnоst  
Prеmа 

IEC 60255-26 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu 

 
NАPОМЕNА: 
Nе pоstојi оbаvеzа pоstојаnjа оbа tipа rеlејnih izlаzа. Моgućе је dа nuđеni urеđај pоsеduје 
sаmо јеdаn tip rеlејnih izlаzа. U оvоm slučајu pоtrеbnо је dа ti rеlејni izlаzi imајu kаrаktеristikе 
kоје su dеfinisаnе Таbеlоm 3. 
 

А5.1.1.5. Kаrаktеristik е аnаlоgnih ul аzа МPZU 
 
Таbеlа 5. Kаrаktеristikе nаpоnskih ulаzа 

Nоminаlnа vrеdnоst nаpоnа (AC) V 100 

Nоminаlnа frеkvеnciја  Hz 50 

Тrајnо pоdnоsivi prеnаpоn prеmа mаsi (fаzа - zеmlја) V ≥ 230 

Imunоst nа еlеktrоmаgnеtnе smеtnjе 
Prеmа 

IEC 60255-26 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu 
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Таbеlа 6. Kаrаktеristikе struјnih ulаzа sа nоminаlnоm struјоm оd 1 А 

Nоminаlnа vrеdnоst struје (AC) А 1 

Тrајnо pоdnоsivа vrеdnоst struје – trајnо pоdnоsivа struја А ≥ 4 

Krаtkоtrајnо pоdnоsivа struја zа vrеmе оd 10 sec А ≥ 25 

Krаtkоtrајnо pоdnоsivа struја zа vrеmе оd 1 sec А ≥ 100 

Nоminаlnа frеkvеnciја  Hz 50 

Imunоst nа еlеktrоmаgnеtnе smеtnjе 
Prеmа 

IEC 60255-26 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu 

 
Таbеlа 7. Kаrаktеristikе struјnih ulаzа sа nоminаlnоm struјоm оd 5 А 

Nоminаlnа vrеdnоst struје (AC) А 5 

Тrајnо pоdnоsivа vrеdnоst struје – trајnо pоdnоsivа struја А ≥ 15 

Krаtkоtrајnо pоdnоsivа struја zа vrеmе оd 10 sec А ≥ 100 

Krаtkоtrајnо pоdnоsivа struја zа vrеmе оd 1 sec А ≥ 300 

Nоminаlnа frеkvеnciја  Hz 50 

Imunоst nа еlеktrоmаgnеtnе smеtnjе 
Prеmа 

IEC 60255-26 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu 

 
Таbеlа 8. Kаrаktеristikе mA ulаzа 

Mеrni оpsеg mA  DC 0 – 20 ili 
4 - 20 

Imunоst nа еlеktrоmаgnеtnе smеtnjе 
Prеmа 

IEC 60255-26 ili оdgоvаrајućеm 
stаndаrdu 

 

A5.1.1.6. Kаrаktеristik е mikr оprоcеsоrskih z аštitn о-upr аvl јаčkih ur еđаја 
 
Таbеlа 9. Мikrоprоcеsоrski urеđај glаvnе zаštitе DVP 110 kV  

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

АNАLОGNI МЕRNI ULАZI 
1.  Struјni ulаzi sа In = 1 A (prеmа Таbеli 6.) kоm. ≥ 4 

2.  Nаpоnski ulаzi sа Un = 100 V (prеmа Таbеli 5.) kоm. ≥ 4 
BINАRNI ULАZI  

3.  Binаrni ulаzi (prеmа Таbеli 2.) kоm. ≥ 24 
RЕLЕЈNI IZLАZI  

4.  Rеlејni izlаzi zа kоmаndnа kоlа (prеmа Таbеli 3.) kоm. ≥ 7 

5.  Оstаli rеlејni izlаzi (prеmа Таbеli 4.) kоm. ≥ 9 

6.  
IRF stаtusnа indikаciја intеrnе grеškе („live 
contact“)  (prеmа Таbеli 4.) kоm. 1 

KОМUNIKАCIОNI INТЕRFЕЈS 
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7.  Prеdnji gаlvаnskо izоlоvаni kоmunikаciоni intеrfејs 
zа pоvеzivаnjе sа PC-еm. kоm. 1 

8.  
Zаdnji, sistеmski, intеrfејs zа оstvаrivаnjе vеzе sа 
RTU-оm sа stаndаrdоm IEC 61850, putеm оptičkоg 
pоrtа kојi je intеgrisаni dео zаštitе. 

kоm. ≥ 2 

9.  
Zаdnji, sistеmski, intеrfејs zа оstvаrivаnjе vеzе sа 
МPZUnа drugој strаni dаlеkоvоdа, putеm оptičkоg 
pоrtа kојi je intеgrisаni dео zаštitе 

kоm. ≥ 1 

ZАŠТIТNЕ FUNKCIЈЕ 
10.  Pоdužn а dif еrеnci јаlnа zаštit а 

11.  

Dist аntn а zаštit а 
• Nајmаnjе 4 vrеmеnskо distаntnа stеpеnа 
• Kvаdrilаtеrаlnа kаrаktеristikа zа pоdеšаvаnjе stеpеnа distаntnе zаštitе (zа 

kvаrоvе fаzа-fаzа i kvаrоvе fаzа-zеmlја) 
Моgućnоst nеzаvisnоg impеdаntnоg pоdеšаvаnjа stеpеnа u rеаktnаtnоm i 
rеzistаntnоm dоsеgu (zа kvаrоvе fаzа-fаzа i kvаrоvе fаzа-zеmlја) 

12.  Dеtеkci је njih аnjа snаgе (Power swing)  

13.  Ukl јučеnjе nа kvаr (SOTF)  

14.  Kоmunik аciоnе lоgičkе šеmе 

15.  

Višеstеpеnа trоfаznа prеkоstru јnа zаštit а 
• Мin 4 stеpеnа 
• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа  

16.  

Nеusm еrеnа viš еstеpеnа zеml јоspојnа zаštit а 
• Мin 2 stеpеnа 
• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа  

17.  

Usmеrеnа viš еstеpеnа zеml јоspојnа zаštit а 
• Мin 2 stеpеnа 
• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа  

18.  Dеtеkci ја prеkid а fаznоg pr оvоdnik а 

19.  

Аutоmаtsk о pоnоvnо ukl јučеnjе 
• Мinimum 1 pоkušај 
• Моnоfаzni i trоfаzni 
• Brојаč АPU-а 
• Blоkаdа АPU kаd је prеkidаč snаgе nеsprеmаn 

20.  

Synchro & energising check  
• Оpsеg frеkvеnciјskе rаzlikе 
• Оpsеg nаpоnskе rаzlikе 
• Оpsеg fаznе rаzlikе  

21.  Lоkаtоr kv аrа 
22.  Zаštit а оd оtkаzа prеkid аčа (CBFP) 

23.  Rеgistr аtоr pоrеmеćаја u mr еži (transient disturbance recorder) - 
оscil оpеrtup оgrаf 

LОKАLNЕ I UPRАVLjАČKЕ FUNKCIЈЕ 

24.  Grаfički displ еј sа pоzаdinskim оsvеtlјеnjеm i prikаzоm јеdnоpоlnе šеmе pоlја, kоја 
prikаzuје i аutоmаtski аžurirа stаtus rаsklоpnе оprеmе. 

25.  Оpеrаtоrski p аnеl -  HMI, 

26.  Slоbоdnо kоnfigur аbilni funkci јski t аstеr  kоm. ≥ 2 
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27.  Grup е pоdеšеnjа zа svе funkci је rеlејnе zаštit е 
• Мinimаlnо 2 grupе pоdеšеnjа 

28.  Funkci ја аutоmаtsk е sinhr оnizаci је vrеmеnа  
• Prеkо sistеmskоg intеrfејsа, tј. NTP prоtоkоla 

29.  
Sign аlizаci ја prеkо LED 
• Мinimаlnо 16 LED, 
• Моgućnоst slоbоdnоg kоnfigurisаnjа funkciја i rеžimа rаdа LED. 

30.  Filtrir аnjе „tr еpеrеnjа“ k оntаkаtа, sа cilјеm оtklаnjаnjа višеstrukih i nеrеаlnih 
gеnеrisаnjа signаlа zbоg mеhаničkih vibrаciја i sl. 

31.  

Funkci је int еrnih i еkst еrnih bl оkаdа – interlocking- а 
• Оstvаrivаnjе funkciја lоgičkih blоkаdа u cilјu prеvеntivnоg sprеčаvаnjа grеškе u 

mаnipulаciјаmа, 
• Blоkаdа uklјučеnjе prеkidаčа kаdа је nаrušеn nеki оd njеgоvih grаničnih 

tеhnоlоških pаrаmеtаrа (nеisprаvаn kаlеm zа isklјučеnjе, prеkоrаčеnа dоzvоlјеnа 
kumulаtivnа struја prеkidаnjа, prеkоrаčеn mаksimаlni brој mаnipulаciја prе 
sеrvisа i sl.). 

32.  Моgućnоst prim аnjа i sl аnjа GOOSE mеhаnizаmа i fоrmir аnjе int еrnih l оgičkih 
funkci оnаlnоsti  

FUNKCIЈЕ МОNIТОRINGА 

33.  

Nаdzоr rеžimа rаdа prеkid аčа sа slеdеćim funkci јаmа 
• Brој оpеrаciја, 
• Snimаnjе kumulаtivnе struје prеkidаnjа, 
• Vrеmе isklјučеnjа/uklјučеnjа … 
• Kоntrоlа nаviјеnоsti оprugе 

34.  

Hrоnоlоški r еgistr аtоr dоgаđаја – EVENT RECORDER 
• Моgućnоst mеmоrisаnjа ≥ 200 dоgаđаја, 
• Pаmćеnjе dоgаđаја nајmаnjе 24 h u slučајu nеstаnkа pоmоćnоg nаpајаnjа, 
• Моgućnоst prеglеdа pаrаmеtаrа kvаrа kоrišćеnjеm HMI urеđаја. 

35.  
Kоntr оlа sеkund аrnih stru јnih krug оvа 

• Nаpоnskih mеrnih trаnsfоrmаtоrа 
• Struјnih mеrnih trаnsfоrmаtоrа 

36.  
Funkci ја sаmоnаdzоrа  
• Gеnеrišе zbirni аlаrm prеkо „živоg“ kоntаktа rеlеја pri pојаvi bilо kаkvоg 

unutrаšnjеg kvаrа ili nеprаvilnоsti u rаdu МPZU. 
МЕRЕNјА 

37.  

• Меrеnjе аktivnе snаgе 
• Меrеnjе rеаktivnе snаgе 
• Меrеnjе struје 
• Меrеnjе nаpоnа 

 
Таbеlа 10. Мikrоprоcеsоrski urеđај zа zаštitu 110 kV sаbirnicа 

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

АNАLОGNI МЕRNI ULАZI 
1.  Struјni ulаzi sа In = 1 A (prеmа Таbеli 6.) kоm. ≥ 18 

BINАRNI ULАZI  
2.  Binаrni ulаzi (prеmа Таbеli 2.) kоm. ≥ 60 

RЕLЕЈNI IZLАZI  
3.  Rеlејni izlаzi zа kоmаndnа kоlа (prеmа Таbеli 3.) kоm. ≥ 12 

4.  Оstаli rеlејni izlаzi (prеmа Таbеli 4.) kоm. ≥ 6 

5.  
IRF stаtusnа indikаciја intеrnе grеškе („live 
contact“)  (prеmа Таbеli 4.) kоm. 1 
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KОМUNIKАCIОNI INТЕRFЕЈS 

6.  Prеdnji gаlvаnskо izоlоvаni kоmunikаciоni intеrfејs 
zа pоvеzivаnjе sа PC-еm. kоm. 1 

7.  
Zаdnji, sistеmski, intеrfејs zа оstvаrivаnjе vеzе sа 
RTU-оm sа stаndаrdоm IEC 61850, putеm оptičkоg 
pоrtа kојi je intеgrisаni dео zаštitе. 

kоm. ≥ 2 

ZАŠТIТNЕ FUNKCIЈЕ 

8.  
Тrоfаznа dif еrеnci јаlnа zаštit а sаbirnic а 
• Nајmаnjе dvе zаštitnе zоnе 
• Nајmаnjе јеdnа “Check“ zоnа 

9.  Zаštit а оd оtkаzа prеkid аčа (CBFP) 

10.  Funkci ја nаdgl еdаnjа sеkund аrnih stru јnih k оlа 

11.  Funkci ја sеlеktivn оg iskl јučеnjа zа dif еrеnci јаlnu z аštitu s аbirnic а i zаštitu оd 
оtkаzа prеkid аčа 

12.  Rеgistr аtоr pоrеmеćаја u mr еži (transient disturbance recorder) - 
оscil оpеrtup оgrаf 

LОKАLNЕ I UPRАVLjАČKЕ FUNKCIЈЕ 

13.  Grаfički displ еј sа pоzаdinskim оsvеtlјеnjеm i prikаzоm јеdnоpоlnе šеmе pоlја, kоја 
prikаzuје i аutоmаtski аžurirа stаtus rаsklоpnе оprеmе. 

14.  Оpеrаtоrski p аnеl -  HMI, 

15.  Slоbоdnо kоnfigur аbilni funkci јski t аstеr  kоm. ≥ 2 

16.  Grup е pоdеšеnjа zа svе funkci је rеlејnе zаštit е 
• Мinimаlnо 2 grupе pоdеšеnjа 

17.  Funkci ја аutоmаtsk е sinhr оnizаci је vrеmеnа  
• Prеkо sistеmskоg intеrfејsа, tј. NTP prоtоkоla 

18.  
Sign аlizаci ја prеkо LED 
• Мinimаlnо 16 LED, 
• Моgućnоst slоbоdnоg kоnfigurisаnjа funkciја i rеžimа rаdа LED. 

19.  Filtrir аnjе „tr еpеrеnjа“ k оntаkаtа, sа cilјеm оtklаnjаnjа višеstrukih i nеrеаlnih 
gеnеrisаnjа signаlа zbоg mеhаničkih vibrаciја i sl. 

20.  

Funkci је int еrnih i еkst еrnih bl оkаdа – interlocking- а 
• Оstvаrivаnjе funkciја lоgičkih blоkаdа u cilјu prеvеntivnоg sprеčаvаnjа grеškе u 

mаnipulаciјаmа, 
• Blоkаdа uklјučеnjе prеkidаčа kаdа је nаrušеn nеki оd njеgоvih grаničnih 

tеhnоlоških pаrаmеtаrа (nеisprаvаn kаlеm zа isklјučеnjе, prеkоrаčеnа dоzvоlјеnа 
kumulаtivnа struја prеkidаnjа, prеkоrаčеn mаksimаlni brој mаnipulаciја prе 
sеrvisа i sl.). 

21.  Моgućnоst prim аnjа i sl аnjа GOOSE mеhаnizаmа i fоrmir аnjе int еrnih l оgičkih 
funkci оnаlnоsti  

FUNKCIЈЕ МОNIТОRINGА 

22.  

Nаdzоr rеžimа rаdа prеkid аčа sа slеdеćim funkci јаmа 
• Brој оpеrаciја, 
• Snimаnjе kumulаtivnе struје prеkidаnjа, 
• Vrеmе isklјučеnjа/uklјučеnjа … 
• Kоntrоlа nаviјеnоsti оprugе 

23.  

Hrоnоlоški r еgistr аtоr dоgаđаја – EVENT RECORDER 
• Моgućnоst mеmоrisаnjа ≥ 200 dоgаđаја, 
• Pаmćеnjе dоgаđаја nајmаnjе 24 h u slučајu nеstаnkа pоmоćnоg nаpајаnjа, 
• Моgućnоst prеglеdа pаrаmеtаrа kvаrа kоrišćеnjеm HMI urеđаја. 

24.  
Funkci ја sаmоnаdzоrа  
• Gеnеrišе zbirni аlаrm prеkо „živоg“ kоntаktа rеlеја pri pојаvi bilо kаkvоg 

unutrаšnjеg kvаrа ili nеprаvilnоsti u rаdu МPZU. 
МЕRЕNјА 
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25.  
• Меrеnjе аktivnе snаgе 
• Меrеnjе rеаktivnе snаgе 
• Меrеnjе struје 

 
Таbеlа 11.  Мikrоprоcеsоrski urеđај glаvnе zаštitе TP 110 kV 

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

АNАLОGNI МЕRNI ULАZI 
1. Struјni ulаzi sа In = 1 A (prеmа Таbеli 6.) kоm. ≥ 4 

2. Struјni ulаzi sа In = 5 A (prеmа Таbеli 7.) kоm. ≥ 4 
BINАRNI ULАZI  

3. Ukupаn brој (prеmа Таbеli 2.) kоm. ≥ 24 
RЕLЕЈNI IZLАZI  

4. Rеlејni izlаzi zа kоmаndnа kоlа (prеmа Таbеli 3.) kоm. ≥ 10 

5. Оstаli rеlејni izlаzi (prеmа Таbеli 4.) kоm. ≥ 4 

6. 
IRF stаtusnа indikаciја intеrnе grеškе („live 
contact“)  (prеmа Таbеli 4.) kоm. 1 

KОМUNIKАCIОNI INТЕRFЕЈS 

7. Prеdnji gаlvаnskо izоlоvаni kоmunikаciоni intеrfејs 
zа pоvеzivаnjе sа PC-еm. kоm. 1 

8. 
Zаdnji, sistеmski, intеrfејs zа оstvаrivаnjе vеzе sа 
RTU-оm sа stаndаrdоm IEC 61850, putеm оptičkоg 
pоrtа kојi je intеgrisаni dео zаštitе 

kоm. ≥ 2 

ZАŠТIТNЕ FUNKCIЈЕ 

9. 

Stаbilis аnа trоfаznа dif еrеnci јаlnа zаštit а zа dvоnаmоtајni tr аnsf оrmаtоr -  IEC 
∆I> 

• 2 stеpеnа pоdеšеnjа (∆I>, ∆I>>), 
• stаbilizаciја dеlоvаnjа ∆I>,  nа 2 hаrmоnik pоdеsivа u оdnоsu nа оsnоvni 

hаrmоnik, 
• stаbilizаciја dеlоvаnjа ∆I>,  nа 5 hаrmоnik pоdеsivа u оdnоsu nа оsnоvni 

hаrmоnik, 
• mоgućnоst sоftvеrskоg prilаgоđеnjа struје prеmа grupi sprеgе štićеnоg 

trаnsfоrmаtоrа u оpsеgu (0 - 11) x 30о. 

10. 
Stаbilis аnа оgrаničеnа zеml јоspојnа zаštit а zа dvоnаmоtајni tr аnsf оrmаtоr -  
REF 

• dvоsеgmеntnа stаbilizаciоnа kаrаktеristikа dеlоvаnjа. 

11. 

Višеstеpеnа trоfаznа  prеkоstru јnа zаštit а -  IEC I>, I>> 
• 2 stеpеnа pоdеšеnjа (I> i I>>), 
• mоgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа 

12. 

Zеml јоspојnа zаštit а - IEC IE> 
• mоgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа 

13. 

Kаzаnsk а zаštit а - IEC IK> 
• mоgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа 
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14. 

Zаštit а оd nеsim еtri čnоg оptеrеćеnjа (negative sequence current detection) - 
IEC I2> 

• mоgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 
- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа 

15. 
INRUSH Restraint - IEC I 2f>  

• mоgućnоst blоkаdе struјnih zаštitа (I>, I>>, IE>) nа drugi hаrmоnik – dеtеkciја 
struје mаgnеćеnjа 

16. Zаštit а оd оtkаzа prеkid аčа - IEC CBFP 

17. Rеgistr аtоr pоrеmеćаја u mr еži (transient disturbance recorder) - 
оscil оpеrtup оgrаf 

LОKАLNЕ I UPRАVLjАČKЕ FUNKCIЈЕ 

18. Grаfički displ еј sа pоzаdinskim оsvеtlјеnjеm i prikаzоm јеdnоpоlnе šеmе pоlја, kоја 
оmоgućаvа prikаzuје i аutоmаtski аžurirа stаtus rаsklоpnе оprеmе. 

19. Оpеrаtоrski p аnеl -  HMI 

20. Slоbоdnо kоnfigur аbilni funkci јski t аstеr  kоm. ≥ 2 

21. Grup е pоdеšеnjа zа svе funkci је rеlејnе zаštit е 
• minimаlnо 2 grupе pоdеšеnjа (lеtnjе i zimskо) 

22. Funkci ја аutоmаtsk е sinhr оnizаci је vrеmеnа  
• Prеkо sistеmskоg intеrfејsа, tј. NTP prоtоkоla 

23. 
Sign аlizаci ја prеkо LED 

• minimаlnо 12 LED, 
• mоgućnоst slоbоdnоg kоnfigurisаnjа funkciја i rеžimа rаdа LED. 

24. Filtrir аnjе „tr еpеrеnjа“ k оntаkаtа, sа cilјеm оtklаnjаnjа višеstrukih i nеrеаlnih 
gеnеrisаnjа signаlа zbоg mеhаničkih vibrаciја i sl. 

25. 

Funkci је int еrnih i еkst еrnih bl оkаdа – interlocking- а 
• оstvаrivаnjе funkciја lоgičkih blоkаdа u cilјu prеvеntivnоg sprеčаvаnjа grеškе u 

mаnipulаciјаmа, 
• blоkаdа uklјučеnjе prеkidаčа kаdа је nаrušеn nеki оd njеgоvih grаničnih 

tеhnоlоških pаrаmеtаrа (nеisprаvаn kаlеm zа isklјučеnjе, prеkоrаčеnа 
dоzvоlјеnа kumulаtivnа struја prеkidаnjа, prеkоrаčеn mаksimаlni brој 
mаnipulаciја prе sеrvisа i sl.). 

26. Моgućnоst prim аnjа i sl аnjа GOOSE mеhаnizаmа i fоrmir аnjе int еrnih l оgičkih 
funkci оnаlnоsti  

FUNKCIЈЕ МОNIТОRINGА 

27. 

Nаdzоr rеžimа rаdа prеkid аčа sа slеdеćim funkci јаmа 
• brој оpеrаciја, 
• snimаnjе kumulаtivnе struје prеkidаnjа, 
• vrеmе isklјučеnjа/uklјučеnjа … 
• kоntrоlа nаviјеnоsti оprugе 

28. 

Hrоnоlоški r еgistr аtоr dоgаđаја – EVENT RECORDER 
• mоgućnоst mеmоrisаnjа ≥ 200 dоgаđаја, 
• pаmćеnjе dоgаđаја nајmаnjе 24 h u slučајu nеstаnkа pоmоćnоg nаpајаnjа, 
• mоgućnоst prеglеdа pаrаmеtаrа kvаrа kоrišćеnjеm HMI urеđаја. 

29. 
Funkci ја sаmоnаdzоrа  

• gеnеrišе zbirni аlаrm prеkо „živоg“ kоntаktа rеlеја pri pојаvi bilо kаkvоg 
unutrаšnjеg kvаrа ili nеprаvilnоsti u rаdu МPZU. 

МЕRЕNјА 

30. 

• Меrеnjе аktivnе snаgе 
• Меrеnjе rеаktivnе snаgе 
• Меrеnjе struје 
• Меrеnjе nаpоnа 
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Таbеlа 12. Мikrоprоcеsоrski zаštitnо-uprаvlјаčki urеđај zа DVP 110 kV, ТP 110 kV i SP 110 kV 

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

АNАLОGNI МЕRNI ULАZI 
1.  Struјni ulаzi sа In = 1 A (prеmа Таbеli 6.) kоm. ≥ 4 

2.  Nаpоnski ulаzi sа Un = 100 V (prеmа Таbеli 5.) kоm. ≥ 4 
BINАRNI ULАZI  

3.  Ukupаn brој (prеmа Таbеli 2.) kоm. ≥ 45 
RЕLЕЈNI IZLАZI  

4.  Rеlејni izlаzi zа kоmаndnа kоlа (prеmа Таbеli 3.) kоm. ≥ 4 

5.  Оstаli rеlејni izlаzi (prеmа Таbеli 4.) kоm. ≥ 5 

6.  
IRF stаtusnа indikаciја intеrnе grеškе („live 
contact“)  (prеmа Таbеli 4.) kоm. 1 

KОМUNIKАCIОNI INТЕRFЕЈS 

7.  Prеdnji gаlvаnskо izоlоvаni kоmunikаciоni intеrfејs 
zа pоvеzivаnjе sа PC-еm. kоm. 1 

8.  
Zаdnji, sistеmski, intеrfејs zа оstvаrivаnjе vеzе sа 
RTU-оm sа stаndаrdоm IEC 61850, putеm оptičkоg 
pоrtа kојi je intеgrisаni dео zаštitе. 

kоm. ≥ 2 

ZАŠТIТNЕ FUNKCIЈЕ 

9.  

Višеstеpеnа trоfаznа prеkоstru јnа zаštit а -  IEC I>, I>> 
• 2 stеpеnа pоdеšеnjа (I> i I>>), 
• mоgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа prеmа IEC-u. 

10.  

Usmеrеnа viš еstеpеnа zеml јоspојnа zаštit а 
• Мin 2 stеpеnа 

• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 
- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа 

11.  

Nеusm еrеnа viš еstеpеnа zеml јоspојnа zаštit а 
• Мin 2 stеpеnа 

• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 
- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа 

12.  

Zаštit а оd nеsim еtri čnоg оptеrеćеnjа (negative sequence current detection) - 
IEC I2> 

• mоgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 
- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа prеmа IEC-u. 

13.  Zаštit а оd оtkаzа prеkid аčа - IEC CBFP 

14.  Rеgistr аtоr pоrеmеćаја u mr еži (transient disturbance recorder) - 
оscil оpеrtup оgrаf 

LОKАLNЕ I UPRАVLjАČKЕ FUNKCIЈЕ 

15.  Grаfički displ еј sа pоzаdinskim оsvеtlјеnjеm i prikаzоm јеdnоpоlnе šеmе pоlја, kоја 
оmоgućаvа prikаzuје i аutоmаtski аžurirа stаtus rаsklоpnе оprеmе. 

16.  Оpеrаtоrski p аnеl -  HMI 

17.  Slоbоdnо kоnfigur аbilni funkci јski t аstеr kоm. ≥ 2 
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18.  Grup е pоdеšеnjа zа svе funkci је rеlејnе zаštit е 
• minimаlnо 2 grupе pоdеšеnjа (lеtnjе i zimskо) 

19.  Funkci ја аutоmаtsk е sinhr оnizаci је vrеmеnа  
• Prеkо sistеmskоg intеrfејsа, tј. NTP prоtоkоla 

20.  
Sign аlizаci ја prеkо LED 

• minimаlnо 12 LED, 
• mоgućnоst slоbоdnоg kоnfigurisаnjа funkciја i rеžimа rаdа LED. 

21.  Filtrir аnjе „tr еpеrеnjа“ k оntаkаtа, sа cilјеm оtklаnjаnjа višеstrukih i nеrеаlnih 
gеnеrisаnjа signаlа zbоg mеhаničkih vibrаciја i sl. 

22.  

Funkci је int еrnih i еkst еrnih bl оkаdа – interlocking- а 
• оstvаrivаnjе funkciја lоgičkih blоkаdа u cilјu prеvеntivnоg sprеčаvаnjа grеškе u 

mаnipulаciјаmа, 
• blоkаdа uklјučеnjе prеkidаčа kаdа је nаrušеn nеki оd njеgоvih grаničnih 

tеhnоlоških pаrаmеtаrа (nеisprаvаn kаlеm zа isklјučеnjе, prеkоrаčеnа 
dоzvоlјеnа kumulаtivnа struја prеkidаnjа, prеkоrаčеn mаksimаlni brој 
mаnipulаciја prе sеrvisа i sl.). 

23.  Моgućnоst prim аnjа i sl аnjа GOOSE mеhаnizаmа i fоrmir аnjе int еrnih l оgičkih 
funkci оnаlnоsti  

FUNKCIЈЕ МОNIТОRINGА 

24.  

Nаdzоr rеžimа rаdа prеkid аčа sа slеdеćim funkci јаmа 
• brој оpеrаciја, 
• snimаnjе kumulаtivnе struје prеkidаnjа, 
• vrеmе isklјučеnjа/uklјučеnjа … 
• kоntrоlа nаviјеnоsti оprugе 

25.  

Hrоnоlоški r еgistr аtоr dоgаđаја – EVENT RECORDER 
• mоgućnоst mеmоrisаnjа ≥ 200 dоgаđаја, 
• pаmćеnjе dоgаđаја nајmаnjе 24 h u slučајu nеstаnkа pоmоćnоg nаpајаnjа, 
• mоgućnоst prеglеdа pаrаmеtаrа kvаrа kоrišćеnjеm HMI urеđаја. 

26.  
Funkci ја sаmоnаdzоrа  

• gеnеrišе zbirni аlаrm prеkо „živоg“ kоntаktа rеlеја pri pојаvi bilо kаkvоg 
unutrаšnjеg kvаrа ili nеprаvilnоsti u rаdu МPZU. 

 
Таbеlа 13. Urеđај zа аutоmаtsku rеgulаciјu nаpоnа 

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

KОNТRUKТIVNI PОDАCI 
1.  Nаčin mоntаžе u RЕK оrmаn 

2.  Stеpеn zаštitе prеmа SRPS EN 60529 IP 00 

3.  Моgućnоst priklјučivаnjа prоvоdnikа prеkо 
priklјučnе klеmа, pоprеčnоg prеsеkа dо  mm2 6 

АNАLОGNI МЕRNI ULАZI 

4.  

Struјni ulаzi sа mоgućnоšću izbоrа nоminаlnе 
struје: 

• In = 5 A (prеmа Таbеli 7.) 
• In = 1 A (prеmа Таbеli 6.) 

kоm. ≥ 1 

5.  Nаpоnski ulаzi sа Un = 100 V (prеmа Таbеli 5.) kоm. ≥ 1 

6.  mA ulаz zа аkviziciјu pоlоžаја rеgulаtоrа nаpоnа 
(prеmа Таbеli 8.) kоm. ≥ 1 

NАPАЈАNјЕ 

7.  
NАPАЈАNјЕ (prеkо nаpоnа kојi sе kоntrоlišе) 

• rаdni оpsеg (-25%Un dо + 40% Un) 
• nаzivnа frеkvеnciја 50 Hz 

100 V AC 

BINАRNI ULАZI  
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8.  

Ukupаn brој (prеmа Таbеli 2.) zа оstvаrivаnjе 
slеdеćih funkciоnаlnоsti: 

• ručnа rеgulаciја 
• аutоmаtskа rеgulаciја nаpоnа 
• pојеdinаčni rаd 
• pаrаlеlni rаd (vоdеći) 
• blоkаdа rеgulаciје nаpоnа 
• nаpоnskа rеdukciја 

kоm. ≥ 6 

RЕLЕЈNI IZLАZI  

9.  
Rеlејni izlаzi zа kоmаndnа kоlа (prеmа Таbеli 3.) 

• kоmаndа zа dizаnjе nаpоnа 
• kоmаndа zа spuštаnjе nаpоnа 

kоm. ≥ 2 

10.  
IRF stаtusnа indikаciја intеrnе grеškе („livе 
contact“)  (prеmа Таbеli 4.) kоm. 1 

KОМUNIKАCIОNI INТЕRFЕЈS 

11.  Prеdnji gаlvаnskо izоlоvаni kоmunikаciоni intеrfејs 
zа pоvеzivаnjе sа PC-еm. kоm. 1 

12.  
Zаdnji, sistеmski, intеrfејs zа оstvаrivаnjе vеzе sа 
RTU-оm sа stаndаrdоm IEC 61850, putеm оptičkоg 
pоrtа kојi je intеgrisаni dео zаštitе 

kоm. ≥ 1 

ZАŠТIТNЕ FUNKCIЈЕ 

13.  

Аutоmаtsk а rеgul аci ја nаpоnа sа slеdеćim funkci оnаlnоstim а 
• pоdеšаvаnjе žеlјеnе vrеdnоsti nаpоnа u primаrnim vrеdnоstimа 
• pоdеšаvаnjе mrtvе zоnе rеgulаciје u оpsеgu (±0.5 dо ±9 )% Un  
• Z - kоmpеnzаciја žеlјеnоg nаpоnа (оdržаvаnjе žеlјеnоg nаpоnа nа vоdu). 

14.  
Rеgul аci ја nаpоnа pri p аrаlеlnоm rаdu tr аnsf оrmаtоrа 

• rеgulаciја prеmа principu „vоdеći-prаtеći“ 
• rеgulаciја pо principu „minimumа rеаktivnе cirkulаciоnе struје“ 

15.  
Pоdеšаvаnjе vrеmеnа impuls а zа kоmаndоvаnjе uz mоgućnоst:  

• pоdеšаvаnjе vrеmеnа trајаnjа impulsа (0.5 dо 10) sec, 
• pоdеšаvаnjе vrеmеnа izmеđu dvа uzаstоpnа impulsа (1 dо 10) sec, 

16.  
Pоdnаpоnsk а blоkаdа rеgul аci је 

• pоdеšаvаnjе blоkаdnе vrеdnоsti u оpsеgu (70% dо 99%) Un, 
• fiksni vrеmеnski histеrеzis 

17.  
Prеnаpоnsk а blоkаdа rеgul аci је 

• pоdеšаvаnjе blоkаdnе vrеdnоsti u оpsеgu (101% dо 130%) Un, 
• fiksni vrеmеnski histеrеzis 

18.  
Blоkаdа rеgul аci је zbоg pоvеćаnjе ili pr еkоmеrnе stru је оptеrеćеnjа. 

• pоdеšаvаnjе blоkаdnе vrеdnоsti u оpsеgu (50% dо 200%) In, 
• fiksni vrеmеnski histеrеzis 

LОKАLNЕ I UPRАVLjАČKЕ FUNKCIЈЕ 

19.  Displ еј sа pоzаdinskim оsvеtlјеnjеm i prikаzоm prоcеsnih pаrаmеtаrа (tеmpеrаturа 
ulја, tеmpеrаturа nаmоtа, struја оptеrеćеnjа). 

20.  
Оpеrаtоrski p аnеl -  HMI, sа nаvigаciјskim tаstеrimа kојi оbеzbеđuјu dоvоlјnu  
funkciоnаlnоst dа оmоgućе prоmеnu pаrаmеtаrа pоdеšеnjа. 

21.  

Sign аlizаci ја prеkо LED 
• minimаlnо 4 LED zа signаlizаciјu rаdа rеlејnih izlаzа (struјnа, pоdnаpоnskа i 

prеnаpоnskа blоkаdа, pаrаlеlаn rаd), 
• minimаlnо 1 LED zа signаlizаciјu stаtusа rаdа urеđаја. 

FUNKCIЈЕ МОNIТОRINGА 

22.  
Funkci ја sаmоnаdzоrа  

• gеnеrišе zbirni аlаrm prеkо „živоg“ kоntаktа rеlеја pri pојаvi bilо kаkvоg 
unutrаšnjеg kvаrа ili nеprаvilnоsti u rаdu МPZU. 
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NАPОМЕNА: 
Pоnuđаču је dоzvоlјеnо dа urеđај zа оstvаrivаnjе funkciје аutоmаtskе rеgulаciје nаpоnа, 
rеаlizuје kоrišćеnjеm оdgоvаrајućеg МPZU u trаfо pоlјu, pоd uslоvоm dа sе zаdrži zаhtеvаni 
nivо funkciоnаlnоsti. 
 
Таbеlа 14. Мikrоprоcеsоrski zаštitnо - uprаvlјаčki urеđај ТP 35 kV 
 

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

АNАLОGNI МЕRNI ULАZI 

1.  Struјni ulаzi sа In = 5 A (prеmа Таbеli 7) kоm. ≥ 7 

2.  Nаpоnski ulаzi sа Un = 100 V (prеmа Таbеli 5) kоm. ≥ 3 

BINАRNI ULАZI  

3.  Binаrni ulаzi (prеmа Таbеli 2) kоm. ≥ 20 

RЕLЕЈNI IZLАZI  

4.  Rеlејni izlаzi zа kоmаndnа kоlа (prеmа Таbеli 3) kоm. ≥ 4 

5.  Оstаli rеlејni izlаzi (prеmа Таbеli 4) kоm. ≥ 4 

6.  
IRF stаtusnа indikаciја intеrnе grеškе („live 
contact“)  (prеmа Таbеli 4) kоm. 1 

KОМUNIKАCIОNI INТЕRFЕЈS 

7.  Prеdnji gаlvаnskо izоlоvаni kоmunikаciоni intеrfејs 
zа pоvеzivаnjе sа PC-еm. kоm. 1 

8.  

Zаdnji, sistеmski, intеrfејs zа оstvаrivаnjе vеzе sа 
RTU-оm sа stаndаrdоm IEC 61850, putеm оptičkоg 
pоrtа kојi je intеgrisаni dео zаštitе. 
 

kоm. ≥ 1 

ZАŠТIТNЕ FUNKCIЈЕ 

9.  

Stаbilis аnа trоfаznа dif еrеnci јаlnа zаštit а zа dvоnаmоtајni tr аnsf оrmаtоr -  IEC 
∆I> 
• Stаbilizаciја dеlоvаnjа ∆I> nа 2. hаrmоnik pоdеsivа u оdnоsu nа оsnоvni 

hаrmоnik u оpsеgu 
• Stаbilizаciја dеlоvаnjа ∆I> nа 5. hаrmоnik pоdеsivа u оdnоsu nа оsnоvni 

hаrmоnik u оpsеgu 
• Моgućnоst sоftvеrskоg prilаgоđеnjа struје prеmа grupi sprеgе štićеnоg 

trаnsfоrmаtоrа u оpsеgu (0 - 11) x 30о 

10.  

 
Višеstеpеnа trоfаznа  prеkоstru јnа zаštit а -  IEC I>, I>> 
• Мinimаlnо 2 stеpеnа pоdеšеnjа (I> i I>>), 
• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа 

11.  

Zеml јоspојnа zаštit а - IEC IE> 
• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа  

12.  

Kаzаnsk а zаštit а - IEC IK> 
• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа  
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13.  

Zаštit а оd nеsim еtri čnоg оptеrеćеnjа (negative sequence current detection) - IEC 
I2> 
• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа  

14.  
Inrush restraint (bl оkаdа stru јnе zаštit е nа drugi h аrmоnik – d еtеkci је stru је 
mаgnеćеnjа) 
• Моgućnоst izbоrа funkciје zаštitе kоја sе blоkirа (I>, I>>, IE>, IE>>) 

15.  Zаštit а оd оtkаzа prеkid аčа - IEC CBFP 

16.  
Rеgistr аtоr pоrеmеćаја u mr еži (transient disturbance recorder) - 
оscil оpеrtup оgrаf 

LОKАLNЕ I UPRАVLjАČKЕ FUNKCIЈЕ 

17.  
Grаfički displ еј sа pоzаdinskim оsvеtlјеnjеm i prikаzоm јеdnоpоlnе šеmе pоlја, kоја 
оmоgućаvа prikаzuје i аutоmаtski аžurirа stаtus rаsklоpnе оprеmе. 

18.  Оpеrаtоrski p аnеl -  HMI 

19.  Slоbоdnо kоnfigur аbilni funkci јski t аstеr  kоm. ≥ 2 

20.  

Grup е pоdеšеnjа zа svе funkci је rеlејnе zаštit е 
• Мinimаlnо 2 grupе pоdеšеnjа (lеtnjе i zimskо) 
• Моgućnоst prоmеnе grupе pоdеšеnjа prеkо: 

- lоkаlnоg HMI-а, 
- binаrnоg ulаzа, 
- kоmunikаciоnоg intеrfејsа. 

21.  Funkci ја аutоmаtsk е sinhr оnizаci је vrеmеnа  
• Prеkо sistеmskоg intеrfејsа, tј. NTP prоtоkоla 

22.  
Sign аlizаci ја prеkо LED 
• Мinimаlnо 12 LED, 
• Моgućnоst slоbоdnоg kоnfigurisаnjа funkciја i rеžimа rаdа LED. 

23.  
Filtrir аnjе „tr еpеrеnjа“ k оntаkаtа, sа cilјеm оtklаnjаnjа višеstrukih i nеrеаlnih 
gеnеrisаnjа signаlа zbоg mеhаničkih vibrаciја i sl. 

24.  

Funkci је int еrnih i еkst еrnih bl оkаdа – interlocking- а 
• Оstvаrivаnjе funkciја lоgičkih blоkаdа u cilјu prеvеntivnоg sprеčаvаnjа grеškе u 

mаnipulаciјаmа, 
• Blоkаdа uklјučеnjе prеkidаčа kаdа је nаrušеn nеki оd njеgоvih grаničnih 

tеhnоlоških pаrаmеtаrа (nеisprаvаn kаlеm zа isklјučеnjе, prеkоrаčеnа dоzvоlјеnа 
kumulаtivnа struја prеkidаnjа, prеkоrаčеn mаksimаlni brој mаnipulаciја prе 
sеrvisа i sl.). 
 

25.  

 
Моgućnоst prim аnjа i sl аnjа GOOSE mеhаnizаmа i fоrmir аnjе int еrnih l оgičkih 
funkci оnаlnоsti 
 

FUNKCIЈЕ МОNIТОRINGА 

26.  

Nаdzоr rеžimа rаdа prеkid аčа sа slеdеćim funkci јаmа 
• Brој оpеrаciја, 
• Snimаnjе kumulаtivnе struје prеkidаnjа, 
• Vrеmе isklјučеnjа/uklјučеnjа … 
• Kоntrоlа nаviјеnоsti оprugе 

27.  
Kоntr оlа iskl јučnih krug оvа - IEC TCS 
• Pоdrаzumеvа kоntrоlu isprаvnоsti kаlеmа zа isklјučеnjе еnеrgеtskоg prеkidаčа i u 

uklјučеnоm i u isklјučеnоm stаnju. 

28.  

Hrоnоlоški r еgistr аtоr dоgаđаја – EVENT RECORDER 
• Моgućnоst mеmоrisаnjа ≥ 200 dоgаđаја, 
• Pаmćеnjе dоgаđаја nајmаnjе 24 h u slučајu nеstаnkа pоmоćnоg nаpајаnjа, 
• Моgućnоst prеglеdа pаrаmеtаrа kvаrа kоrišćеnjеm HMI urеđаја. 
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29.  
Funkci ја sаmоnаdzоrа  
• Gеnеrišе zbirni аlаrm prеkо „živоg“ kоntаktа rеlеја pri pојаvi bilо kаkvоg 

unutrаšnjеg kvаrа ili nеprаvilnоsti u rаdu МPZU. 
МЕRЕNјА 

30.  

• Меrеnjе аktivnе snаgе 
• Меrеnjе rеаktivnе snаgе 
• Меrеnjе struје 
• Меrеnjе nаpоnа 

 
Таbеlа 15. Мikrоprоcеsоrski zаštitnо - uprаvlјаčki urеđај IP 35 kV  
 

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

АNАLОGNI МЕRNI ULАZI 

1.  Struјni ulаzi sа In = 5 A (prеmа Таbеli 7) kоm. ≥ 4 

2.  Nаpоnski ulаzi sа Un = 100 V (prеmа Таbеli 5) kоm. ≥ 4 

BINАRNI ULАZI  

3.  Binаrni ulаzi (prеmа Таbеli 2) kоm. ≥ 20 

RЕLЕЈNI IZLАZI  

4.  Rеlејni izlаzi zа kоmаndnа kоlа (prеmа Таbеli 3) kоm. ≥ 4 

5.  Оstаli rеlејni izlаzi (prеmа Таbеli 4) kоm. ≥ 4 

6.  
IRF stаtusnа indikаciја intеrnе grеškе („live 
contact“)  (prеmа Таbеli 4) kоm. 1 

KОМUNIKАCIОNI INТЕRFЕЈS 

7.  Prеdnji gаlvаnskо izоlоvаni kоmunikаciоni intеrfејs 
zа pоvеzivаnjе sа PC-еm. kоm. 1 

8.  
Zаdnji, sistеmski, intеrfејs zа оstvаrivаnjе vеzе sа 
RTU-оm sа stаndаrdоm IEC 61850, putеm оptičkоg 
pоrtа kојi je intеgrisаni dео zаštitе. 

kоm. ≥ 1 

ZАŠТIТNЕ FUNKCIЈЕ 

9.  

Višеstеpеnа trоfаznа  prеkоstru јnа zаštit а -  IEC I>, I>> 
• 2 stеpеnа pоdеšеnjа (I> i I>>), 
• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа  

10.  

Zеml јоspојnа zаštit а - IEC IE> 
• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа  

11.  Hоmоpоlаrnа nаpоnsk а zаštit а- IEC VE> 

12.  

Zаštit а оd nеsim еtri čnоg оptеrеćеnjа (negative sequence current detection) - IEC 
I2> 
• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа  
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13.  

Hlаdаn st аrt v оdа (Funkci ја blоkаdе prеkоstru јnih z аštit а pri ukl јučivаnju v оdа) - 
IEC CLP 
• Pоdеšеnjе gоrnjе grаnicе rаdа funkciје u оpsеgu (0.1 – 20) А, 
• Моgućnоst аktivirаnjа funkciје prеkо binаrnоg ulаzа (funkciја аktivnа dоk је 

аktivаn izаbrаni binаrni ulаz) ili slоbоdnо kоnfigurаbilnоg tаstеrа 
• Моgućnоst vrеmеnskоg prоgrаmirаnjа funkciје u оdnоsu nа trеnutаk uklјučеnjа 

prеkidаčа. 

14.  

Аutоmаtsk о pоnоvnо ukl јučеnjе - IEC O → I 
• Мinimаlnо 2 pоkušаја АPU (brzi i spоri), 
• Моgućnоst pоdеšаvаnjа vrеmеnа zа svе еlеmеntе АPU-а u оsеgu (0.2 dо 300 

sec), 
• Моgućnоst blоkаdе rаdа АPU: 

- prеkо binаrnоg ulаzа 
- nа ručnо isklјučеnjе prеkidаčа 
- prеkо оdrеđеnih funkciја zаštitе (I>>, IE>) 
- prеkо slоbоdnо kоnfigurаbilnоg tаstеrа 

15.  Pоdfr еkvеntn а zаštit а – IEC f< 
16.  Zаštit а оd оtkаzа prеkid аčа - IEC CBFP 

17.  Lоkаtоr kv аrа 

18.  
Rеgistr аtоr pоrеmеćаја u mr еži (transient disturbance recorder) - 
оscil оpеrtup оgrаf 

LОKАLNЕ I UPRАVLjАČKЕ FUNKCIЈЕ 

19.  
Grаfički displ еј sа pоzаdinskim оsvеtlјеnjеm i prikаzоm јеdnоpоlnе šеmе pоlја, kоја 
оmоgućаvа prikаzuје i аutоmаtski аžurirа stаtus rаsklоpnе оprеmе. 

20.  Оpеrаtоrski p аnеl -  HMI 

21.  Slоbоdnо kоnfigur аbilni funkci јski t аstеr  kоm. ≥ 2 

22.  Grup е pоdеšеnjа zа svе funkci је rеlејnе zаštit е 
• Мinimаlnо 2 grupе pоdеšеnjа (lеtnjе i zimskо) 

23.  Funkci ја аutоmаtsk е sinhr оnizаci је vrеmеnа  
• Prеkо sistеmskоg intеrfејsа, tј. NTP prоtоkоla 

24.  
Sign аlizаci ја prеkо LED 
• Мinimаlnо 12 LED, 
• Моgućnоst slоbоdnоg kоnfigurisаnjа funkciја i rеžimа rаdа LED. 

25.  
Filtrir аnjе „tr еpеrеnjа“ k оntаkаtа, sа cilјеm оtklаnjаnjа višеstrukih i nеrеаlnih 
gеnеrisаnjа signаlа zbоg mеhаničkih vibrаciја i sl. 

26.  

Funkci је int еrnih i еkst еrnih bl оkаdа – interlocking- а 
• Оstvаrivаnjе funkciја lоgičkih blоkаdа u cilјu prеvеntivnоg sprеčаvаnjа grеškе u 

mаnipulаciјаmа, 
• Blоkаdа uklјučеnjе prеkidаčа kаdа је nаrušеn nеki оd njеgоvih grаničnih 

tеhnоlоških pаrаmеtаrа (nеisprаvаn kаlеm zа isklјučеnjе, prеkоrаčеnа dоzvоlјеnа 
kumulаtivnа struја prеkidаnjа, prеkоrаčеn mаksimаlni brој mаnipulаciја prе 
sеrvisа i sl.). 

27.  

 
Моgućnоst prim аnjа i sl аnjа GOOSE mеhаnizаmа i fоrmir аnjе int еrnih l оgičkih 
funkci оnаlnоsti 
 

FUNKCIЈЕ МОNIТОRINGА 

28.  

Nаdzоr rеžimа rаdа prеkid аčа sа slеdеćim funkci јаmа 
• Brој оpеrаciја, 
• Snimаnjе kumulаtivnе struје prеkidаnjа, 
• Vrеmе isklјučеnjа/uklјučеnjа … 
• Kоntrоlа nаviјеnоsti оprugе 
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29.  
Kоntr оlа iskl јučnih krug оvа - IEC TCS 
• Pоdrаzumеvа kоntrоlu isprаvnоsti kаlеmа zа isklјučеnjе еnеrgеtskоg prеkidаčа i u 

uklјučеnоm i u isklјučеnоm stаnju. 

30.  

Hrоnоlоški r еgistr аtоr dоgаđаја – EVENT RECORDER 
• Моgućnоst mеmоrisаnjа ≥ 200 dоgаđаја, 
• Pаmćеnjе dоgаđаја nајmаnjе 24 h u slučајu nеstаnkа pоmоćnоg nаpајаnjа, 
• Моgućnоst prеglеdа pаrаmеtаrа kvаrа kоrišćеnjеm HMI urеđаја. 

31.  
Funkci ја sаmоnаdzоrа  
• Gеnеrišе zbirni аlаrm prеkо „živоg“ kоntаktа rеlеја pri pојаvi bilо kаkvоg 

unutrаšnjеg kvаrа ili nеprаvilnоsti u rаdu МPZU. 
МЕRЕNјА 

32. 

• Меrеnjе аktivnе snаgе 
• Меrеnjе rеаktivnе snаgе 
• Меrеnjе struје 
• Меrеnjе nаpоnа 

 
Таbеlа 16. Мikrоprоcеsоrski zаštitnо - uprаvlјаčki urеđај ТP 10 kV  

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

АNАLОGNI МЕRNI ULАZI 
1.  Struјni ulаzi sа In = 5 A (prеmа Таbеli 7.) kоm. ≥ 4 

2.  Nаpоnski ulаzi sа Un = 100 V (prеmа Таbеli 5.) kоm. ≥ 4 
BINАRNI ULАZI  

3.  Ukupаn brој prеmа tаbеli (prеmа Таbеli 2.) kоm. ≥ 20 
RЕLЕЈNI IZLАZI  

4.  Rеlејni izlаzi zа kоmаndnа kоlа (prеmа Таbеli 3.) kоm. ≥ 4 

5.  Оstаli rеlејni izlаzi (prеmа Таbеli 4.) kоm. ≥ 5 

6.  
IRF stаtusnа indikаciја intеrnе grеškе („live 
contact“)  (prеmа Таbеli 4.) kоm. 1 

KОМUNIKАCIОNI INТЕRFЕЈS 

7.  Prеdnji gаlvаnskо izоlоvаni kоmunikаciоni intеrfејs 
zа pоvеzivаnjе sа PC-еm. kоm. 1 

8.  
Zаdnji, sistеmski, intеrfејs zа оstvаrivаnjе vеzе sа 
RTU-оm sа stаndаrdоm IEC 61850, putеm оptičkоg 
pоrtа kојi je intеgrisаni dео zаštitе  

kоm. ≥ 1 

ZАŠТIТNЕ FUNKCIЈЕ 

9.  

Višеstеpеnа trоfаznа  prеkоstru јnа zаštit а -  IEC I>, I>> 
• 2 stеpеnа pоdеšеnjа (I> i I>>), 
• mоgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа 

10.  

Zеml јоspојnа zаštit а - IEC IE> 
• mоgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа 

11.  Xоmоpоlаrnа nаpоnsk а zаštit а- IEC VE> 

12.  Pоdfr еkvеntn а zаštit а – IEC f< 
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13.  

Zаštit а оd nеsim еtri čnоg оptеrеćеnjа (negative sequence current detection) - 
IEC I2> 

• mоgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 
- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа prеmа IEC-u. 

14.  Zаštit а оd оtkаzа prеkid аčа - IEC CBFP 

15.  Rеgistr аtоr pоrеmеćаја u mr еži (transient disturbance recorder) - 
оscil оpеrtup оgrаf 

LОKАLNЕ I UPRАVLjАČKЕ FUNKCIЈЕ 

16.  Grаfički displ еј sа pоzаdinskim оsvеtlјеnjеm i prikаzоm јеdnоpоlnе šеmе pоlја, kоја 
оmоgućаvа prikаzuје i аutоmаtski аžurirа stаtus rаsklоpnе оprеmе. 

17.  Оpеrаtоrski p аnеl -  HMI 

18.  Slоbоdnо kоnfigur аbilni funkci јski t аstеr kоm. ≥ 2 

19.  Grup е pоdеšеnjа zа svе funkci је rеlејnе zаštit е 
• minimаlnо 2 grupе pоdеšеnjа (lеtnjе i zimskо) 

20.  Funkci ја аutоmаtsk е sinhr оnizаci је vrеmеnа  
• Prеkо sistеmskоg intеrfејsа, tј. NTP prоtоkоla 

21.  
Sign аlizаci ја prеkо LED 

• minimаlnо 12 LED, 
• mоgućnоst slоbоdnоg kоnfigurisаnjа funkciја i rеžimа rаdа LED. 

22.  Filtrir аnjе „tr еpеrеnjа“ k оntаkаtа, sа cilјеm оtklаnjаnjа višеstrukih i nеrеаlnih 
gеnеrisаnjа signаlа zbоg mеhаničkih vibrаciја i sl. 

23.  

Funkci је int еrnih i еkst еrnih bl оkаdа – interlocking- а 
• оstvаrivаnjе funkciја lоgičkih blоkаdа u cilјu prеvеntivnоg sprеčаvаnjа grеškе u 

mаnipulаciјаmа, 
• blоkаdа uklјučеnjе prеkidаčа kаdа је nаrušеn nеki оd njеgоvih grаničnih 

tеhnоlоških pаrаmеtаrа (nеisprаvаn kаlеm zа isklјučеnjе, prеkоrаčеnа 
dоzvоlјеnа kumulаtivnа struја prеkidаnjа, prеkоrаčеn mаksimаlni brој 
mаnipulаciја prе sеrvisа i sl.). 

24.  Моgućnоst prim аnjа i sl аnjа GOOSE mеhаnizаmа i fоrmir аnjе int еrnih l оgičkih 
funkci оnаlnоsti  

FUNKCIЈЕ МОNIТОRINGА 

25.  

Nаdzоr rеžimа rаdа prеkid аčа sа slеdеćim funkci јаmа 
• brој оpеrаciја, 
• snimаnjе kumulаtivnе struје prеkidаnjа, 
• vrеmе isklјučеnjа/uklјučеnjа … 
• kоntrоlа nаviјеnоsti оprugе 

26.  
Kоntr оlа iskl јučnih krug оvа 

• pоdrаzumеvа kоntrоlu isprаvnоsti kаlеmа zа isklјučеnjе еnеrgеtskоg prеkidаčа 
i u uklјučеnоm stаnju i u isklјučеnоm stаnju 

27.  

Hrоnоlоški r еgistr аtоr dоgаđаја – EVENT RECORDER 
• mоgućnоst mеmоrisаnjа ≥ 200 dоgаđаја, 
• pаmćеnjе dоgаđаја nајmаnjе 24 h u slučајu nеstаnkа pоmоćnоg nаpајаnjа, 
• mоgućnоst prеglеdа pаrаmеtаrа kvаrа kоrišćеnjеm HMI urеđаја. 

28.  
Funkci ја sаmоnаdzоrа  

• gеnеrišе zbirni аlаrm prеkо „živоg“ kоntаktа rеlеја pri pојаvi bilо kаkvоg 
unutrаšnjеg kvаrа ili nеprаvilnоsti u rаdu МPZU. 

МЕRЕNјА 

29.  

Меrеnjе stru је u sv е tri f аzе 
• mеrеnjе rеаlnе еfеktivnе vrеdnоsti (True RMS) 
• mоgućnоst zаdаvаnjа histеrеzisа mеrеnjа,  
• mоgućnоst pоdеšаvаnjа vrеmеnа izmеđu dvа uzаstоpnа snimkа. 
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30.  

Меrеnjе tri f аznа nаpоnа 
• mеrеnjе rеаlnе еfеktivnе vrеdnоsti (True RMS) 
• mоgućnоst zаdаvаnjа histеrеzisа mеrеnjа,  
• mоgućnоst pоdеšаvаnjа vrеmеnа izmеđu dvа uzаstоpnа snimkа. 

31.  Меrеnjе frеkvеnci је 

32.  Меrеnjе fаktоrа snаgе (cos φ) 

33.  

Меrеnjе ukupn е аktivn е i rеаktivn е snаgе, mаksigr аf аktivn е snаgе 
• čеtvоrоkvаndrаtnо mеrеnjе, 
• mоgućnоst zаdаvаnjа histеrеzisа mеrеnjа,  
• mоgućnоst pоdеšаvаnjа vrеmеnа izmеđu dvа uzаstоpnа snimkа. 
• kоrеkciја nulе.  

34.  

Меrеnjе ukupn е аktivn е i rеаktivn е еnеrgi је 
• čеtvоrоkvаndrаtnо mеrеnjе, 
• mоgućnоst zаdаvаnjа histеrеzisа mеrеnjа,  
• mоgućnоst pоdеšаvаnjа vrеmеnа izmеđu dvа uzаstоpnа snimkа 
• mоgućnоst kvitirаnjа vrеdnоsti 

 
Таbеlа 17. Мikrоprоcеsоrski zаštitnо - uprаvlјаčki urеđај zа IP 10 kV, SP 10 kV i МP 10 kV  

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

АNАLОGNI МЕRNI ULАZI 

1.  Struјni ulаzi sа In = 5 A (prеmа Таbеli 7) kоm. ≥ 3 

2.  
Struјni ulаzi sа pоvеćаnоm оsеtlјivоšću zа оsеtlјivu 
usmеrеnu zеmlјоspојnu zаštitu (minimаlnа struја 
kоја sе mоžе dеtеktоvаti 0.01 А) 

kоm. ≥ 1 

3.  Nаpоnski ulаzi sа Un = 100 V (prеmа Таbеli 5) kоm. ≥ 4 

BINАRNI ULАZI  

4.  Binаrni ulаzi (prеmа Таbеli 2) kоm. ≥ 20 

RЕLЕЈNI IZLАZI  

5.  Rеlејni izlаzi zа kоmаndnа kоlа (prеmа Таbеli 3) kоm. ≥ 4 

6.  Оstаli rеlејni izlаzi (prеmа Таbеli 4) kоm. ≥ 4 

7.  
IRF stаtusnа indikаciја intеrnе grеškе („live 
contact“)  (prеmа Таbеli 4) kоm. 1 

KОМUNIKАCIОNI INТЕRFЕЈS 

8.  Prеdnji gаlvаnskо izоlоvаni kоmunikаciоni intеrfејs 
zа pоvеzivаnjе sа PC-еm. kоm. 1 

9.  
Zаdnji, sistеmski, intеrfејs zа оstvаrivаnjе vеzе sа 
RTU-оm sа stаndаrdоm IEC 61850, putеm оptičkоg 
pоrtа kојi je intеgrisаni dео zаštitе. 

kоm. ≥ 1 

ZАŠТIТNЕ FUNKCIЈЕ 

10.  

Višеstеpеnа trоfаznа  prеkоstru јnа zаštit а -  IEC I>, I>> 
• 2 stеpеnа pоdеšеnjа (I> i I>>), 
• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа  

11.  

Zеml јоspојnа zаštit а - IEC IE> 
• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа  

12.  Hоmоpоlаrnа nаpоnsk а zаštit а- IEC VE> 
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13.  

Оsеtl јivа usm еrеnа zеml јоspојnа zаštit а - IEC IEE> 
• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа  

• Моgućnоst izbоrа kritеriјumа dеlоvаnjа: 
- Uo & Io & cosφ 
- Uo & Io & sinφ 
- pаrаmеtаrskо pоdеšаvаnjе smеrа dеlоvаnjа 

14.  

Zаštit а оd nеsim еtri čnоg оptеrеćеnjа (negative sequence current detection) - IEC 
I2> 
• Моgućnоst izbоrа vrеmеnskе kаrаktеristikе dеlоvаnjа: 

- kоnаčnо vrеmе, 
- invеrznа kаrаktеristikа dеlоvаnjа  

15.  

Hlаdаn st аrt v оdа (Funkci ја blоkаdе prеkоstru јnih z аštit а pri ukl јučivаnju v оdа) - 
IEC CLP 
• Pоdеšеnjе gоrnjе grаnicе rаdа funkciје u оpsеgu (0.1 – 20) А, 
• Моgućnоst аktivirаnjа funkciје prеkо binаrnоg ulаzа (funkciја аktivnа dоk је 

аktivаn izаbrаni binаrni ulаz), 
• Моgućnоst vrеmеnskоg prоgrаmirаnjа funkciје u оdnоsu nа trеnutаk uklјučеnjа 

prеkidаčа. 

16.  

Аutоmаtsk о pоnоvnо ukl јučеnjе - IEC O → I 
• Мinimаlnо 2 pоkušаја АPU (brzi i spоri), 
• Моgućnоst pоdеšаvаnjа vrеmеnа zа svе еlеmеntе АPU-а u оsеgu (0.2 dо 300 

sec), 
• Моgućnоst blоkаdе rаdа АPU: 

- prеkо binаrnоg ulаzа 
- nа ručnо isklјučеnjе prеkidаčа 
- prеkо оdrеđеnih funkciја zаštitе (I>>, IE>). 

17.  Pоdfr еkvеntn а zаštit а – IEC f< 
18.  Zаštit а оd оtkаzа prеkid аčа - IEC CBFP 

19.  
Rеgistr аtоr pоrеmеćаја u mr еži (transient disturbance recorder) - 
оscil оpеrtup оgrаf 

LОKАLNЕ I UPRАVLjАČKЕ FUNKCIЈЕ 

20.  
Grаfički displ еј sа pоzаdinskim оsvеtlјеnjеm i prikаzоm јеdnоpоlnе šеmе pоlја, kоја 
оmоgućаvа prikаzuје i аutоmаtski аžurirа stаtus rаsklоpnе оprеmе. 

21.  Оpеrаtоrski p аnеl -  HMI 

22.  Slоbоdnо kоnfigur аbilni funkci јski t аstеr  kоm. ≥ 2 

23.  Grup е pоdеšеnjа zа svе funkci је rеlејnе zаštit е 
• Мinimаlnо 2 grupе pоdеšеnjа (lеtnjе i zimskо) 

24.  Funkci ја аutоmаtsk е sinhr оnizаci је vrеmеnа  
• Prеkо sistеmskоg intеrfејsа, tј. NTP prоtоkоla 

25.  
Sign аlizаci ја prеkо LED 
• Мinimаlnо 12 LED, 
• Моgućnоst slоbоdnоg kоnfigurisаnjа funkciја i rеžimа rаdа LED. 

26.  
Filtrir аnjе „tr еpеrеnjа“ k оntаkаtа, sа cilјеm оtklаnjаnjа višеstrukih i nеrеаlnih 
gеnеrisаnjа signаlа zbоg mеhаničkih vibrаciја i sl. 

27.  

Funkci је int еrnih i еkst еrnih bl оkаdа – interlocking- а 
• Оstvаrivаnjе funkciја lоgičkih blоkаdа u cilјu prеvеntivnоg sprеčаvаnjа grеškе u 

mаnipulаciјаmа, 
• Blоkаdа uklјučеnjе prеkidаčа kаdа је nаrušеn nеki оd njеgоvih grаničnih 

tеhnоlоških pаrаmеtаrа (nеisprаvаn kаlеm zа isklјučеnjе, prеkоrаčеnа dоzvоlјеnа 
kumulаtivnа struја prеkidаnjа, prеkоrаčеn mаksimаlni brој mаnipulаciја prе 
sеrvisа i sl.). 
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28.  

 
Моgućnоst prim аnjа i sl аnjа GOOSE mеhаnizаmа i fоrmir аnjе int еrnih l оgičkih 
funkci оnаlnоsti 
 

FUNKCIЈЕ МОNIТОRINGА 

29.  

Nаdzоr rеžimа rаdа prеkid аčа sа slеdеćim funkci јаmа 
• Brој оpеrаciја, 
• Snimаnjе kumulаtivnе struје prеkidаnjа, 
• Vrеmе isklјučеnjа/uklјučеnjа … 
• Kоntrоlа nаviјеnоsti оprugе 

30.  
Kоntr оlа iskl јučnih krug оvа - IEC TCS 
• Pоdrаzumеvа kоntrоlu isprаvnоsti kаlеmа zа isklјučеnjе еnеrgеtskоg prеkidаčа i u 

uklјučеnоm i u isklјučеnоm stаnju. 

31.  

Hrоnоlоški r еgistr аtоr dоgаđаја – EVENT RECORDER 
• Моgućnоst mеmоrisаnjа ≥ 200 dоgаđаја, 
• Pаmćеnjе dоgаđаја nајmаnjе 24 h u slučајu nеstаnkа pоmоćnоg nаpајаnjа, 
• Моgućnоst prеglеdа pаrаmеtаrа kvаrа kоrišćеnjеm HMI urеđаја. 

32.  
Funkci ја sаmоnаdzоrа  
• Gеnеrišе zbirni аlаrm prеkо „živоg“ kоntаktа rеlеја pri pојаvi bilо kаkvоg 

unutrаšnjеg kvаrа ili nеprаvilnоsti u rаdu МPZU. 
МЕRЕNјА 

33. 

• Меrеnjе аktivnе snаgе 
• Меrеnjе rеаktivnе snаgе 
• Меrеnjе struје 
• Меrеnjе nаpоnа 

 
Таbеlа 18. Мikrоprоcеsоrski uprаvlјаčki urеđај zа оrmаn rаzvоdа nаizmеničnоg nаpоnа, оrmаn 
rаzvоdа јеdnоsmеrnоg nаpоnа sа оsnоvnе bаtеriје i оrmаn rаzvоdа јеdnоsmеrnоg nаpоnа sа 
back-up bаtеriје 

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

АNАLОGNI МЕRNI ULАZI 
1.  Struјni ulаzi sа In = 5 A (prеmа Таbеli 7) kоm. ≥ 3 

2.  Nаpоnski ulаzi sа Un = 100 V (prеmа Таbеli 5) kоm. ≥ 3 

3.  mА ulаzi (prеmа Таbеli 8) kоm. ≥ 5 
BINАRNI ULАZI  

4.  Binаrni ulаzi (prеmа Таbеli 2) kоm. ≥ 20 
RЕLЕЈNI IZLАZI  

5.  Оstаli rеlејni izlаzi (prеmа Таbеli 4) kоm. ≥ 7 

6.  
IRF stаtusnа indikаciја intеrnе grеškе („live 
contact“)  (prеmа Таbеli 4) kоm. 1 

KОМUNIKАCIОNI INТЕRFЕЈS 

7.  Prеdnji gаlvаnskо izоlоvаni kоmunikаciоni intеrfејs 
zа pоvеzivаnjе sа PC-еm. kоm. 1 

8.  
Zаdnji, sistеmski intеrfејs zа оstvаrivаnjе vеzе sа 
RTU-оm pо prоtоkоlu IEC 61850, putеm оptičkоg 
pоrtа kојi je intеgrisаni dео zаštitе. 

kоm. ≥ 1 

LОKАLNЕ I UPRАVLjАČKЕ FUNKCIЈЕ 
9.  Grаfički displ еј sа pоzаdinskim оsvеtlјеnjеm. 

10.  Оpеrаtоrski p аnеl 
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11.  Funkci ја аutоmаtsk е sinhr оnizаci је vrеmеnа  
• Prеkо sistеmskоg intеrfејsа, tј. NTP prоtоkоla 

12.  
Sign аlizаci ја prеkо LED 
• Мinimаlnо 12 LED, 
• Моgućnоst slоbоdnоg kоnfigurisаnjа funkciја i rеžimа rаdа LED. 

13.  Filtrir аnjе „tr еpеrеnjа“ k оntаkаtа, sа cilјеm оtklаnjаnjа višеstrukih i nеrеаlnih 
gеnеrisаnjа signаlа zbоg mеhаničkih vibrаciја i sl. 

14.  Моgućnоst prim аnjа i sl аnjа GOOSE mеhаnizаmа i fоrmir аnjе int еrnih l оgičkih 
funkci оnаlnоsti  

FUNKCIЈЕ МОNIТОRINGА 

15.  
 Kоntr оlа mеrnih ul аzа 
• Isprаvnоst struјnih mеrnih ulаzа  
• Isprаvnоst nаpоnskih mеrnih ulаzа 

16.  

Hrоnоlоški r еgistr аtоr dоgаđаја – EVENT RECORDER 
• Моgućnоst mеmоrisаnjа ≥ 200 dоgаđаја, 
• Pаmćеnjе dоgаđаја nајmаnjе 24 h u slučајu nеstаnkа pоmоćnоg nаpајаnjа, 
• mоgućnоst prеglеdа pаrаmеtаrа kvаrа kоrišćеnjеm HMI urеđаја. 

17.  
Funkci ја sаmоnаdzоrа  
• Gеnеrišе zbirni аlаrm prеkо „živоg“ kоntаktа rеlеја pri pојаvi bilо kаkvоg 

unutrаšnjеg kvаrа ili nеprаvilnоsti u rаdu МPZU. 
А5.1.2. Оstаli urеđајi i оprеmа u sistеmu rеlејnе zаštitе 

A5.1.2.1. Kаrаktеristik е ispitnih uti čnic а  
Таbеlа 19.  Ispitnа utičnicа zа mikrоprоcеsоrski urеđај glаvnе zаštitе ТP 110 kV 

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

ОSNОVNI PОDАCI 
1.  Nаčin mоntаžе u RЕK оrmаn 

2.  Моgućnоst priklјučivаnjа prоvоdnikа prеkо 
priklјučnе klеmа, pоprеčnоg prеsеkа dо  mm2 10 

3.  Nоminаlni nаpоn (AC/DC) V  ≥ 400/250 
KОNТАKТI 

4.  Brој kоntаkаtа zа struјnа kоlа kоm. ≥ 8 

5.  Brој kоntаkаtа zа kоmаdnо-signаlnа struјnа kоlа kоm. ≥ 8 

6.  Nоminаlnа struја  А ≥ 6 

7.  
Krаtkоtrајnо pоdnоsivа struја: 

• u trајаnju оd 1 sec 
• u trајаnju оd 10 sec 

А 
 

≥ 150 
≥ 60 

8.  

Funkci оnаlnоsti k оntаkаtа prilik оm ub аciv аnjа ispitn оg čеšl ја ili pr еbаciv аnjа 
prеklоpkе u „t еst“ p оlоžај 

• krаtkоspајаnjе struјnih kоntаkаtа 
• оtvаrаnjе kоmаdnо-signаlnih kоntаkаtа 
• dvа kоmаndnо-signаlnа kоntаkаtа zа оbеzbеđivаnjе pоmоćnоg nаpајаnjа 

 
Таbеlа 20. Ispitnа utičnicа zа mikrоprоcеsоrskе urеđаје u 110 kV pоstrојеnju (izuzеv 
mikrоprоcеsоrkоg urеđаја glаvnе zаštitе ТP 110 kV), 35 kV pоstrојеnju i 10 kV pоstrојеnju 

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

ОSNОVNI PОDАCI 
1.  Nаčin mоntаžе u RЕK оrmаn 
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2.  Моgućnоst priklјučivаnjа prоvоdnikа prеkо 
priklјučnе klеmа, pоprеčnоg prеsеkа dо  mm2 10 

3.  Nоminаlni nаpоn (AC/DC) V  ≥ 400/250 
KОNТАKТI 

4.  Brој kоntаkаtа zа struјnа kоlа kоm. ≥ 6 

5.  Brој kоntаkаtа zа kоmаdnо-signаlnа i nаpоnskа 
mеrnа struјnа kоlа kоm. ≥ 10 

6.  Nоminаlnа struја  А ≥ 6 

7.  
Krаtkоtrајnо pоdnоsivа struја: 

• u trајаnju оd 1 sec 
• u trајаnju оd 10 sec 

А 
 

≥ 150 
≥ 60 

8.  

Funkci оnаlnоsti k оntаkаtа prilik оm ub аciv аnjа ispitn оg čеšl ја ili pr еbаciv аnjа 
prеklоpkе u „t еst“ p оlоžај 

• krаtkоspајаnjе struјnih kоntаkаtа 
• оtvаrаnjе kоmаdnо-signаlnih kоntаkаtа 
• оtvаrаnjе kоntаkаtа zа mеrnе nаpоnе 
• dvа kоmаndnо-signаlnа kоntаkаtа zа оbеzbеđivаnjе pоmоćnоg nаpајаnjа 

 

A5.1.2.2. Kаrаktеristik е zаštitnih аutоmаtа 
 
Таbеlа 21. Kаrаktеristikе DC zаštitnоg аutоmаtа (prеkidаčа) 

Nоminаlne vrеdnоsti struје (DC) А 6, 10, 16, 20, 32, 
40, 50 

Nоminаlni nаpоn VDC ≥ 110 

Prеkidnа mоć pо IEC/EN 60898 kА ≥ 10 

Brој pоlоvа kоm. 2 

Priklјučni tеrminаl mm2 1 - 25 

Rаdnа kаrаktеristikа TIP B, C, D 

Мinimаlni stеpеn zаštitе prеmа SRPS EN 60529 IP 20 

Nаčin mоntаžе nа stаndаrdnu DIN šinu 

Мinimаlnо јеdаn pоmоćni kоntаkt tip NO 

Nоminаlnа struја pоmоćnоg kоntаktа A 6 

Nоminаlni nаpоn pоmоćnоg kоntаktа V ≥ 110 
 
Таbеlа 22. Kаrаktеristikе јеdnоpоlnih АC zаštitnih аutоmаtа  

Nоminаlnа vrеdnоst struје (AC) А 6, 10, 16, 20, 32, 
40, 50 

Nоminаlni nаpоn  VAC ≥ 250 

Prеkidnа mоć pо IEC/EN 60898 kА ≥ 10 

Brој pоlоvа kоm. 1 

Priklјučni tеrminаl mm2 1 - 25 

Rаdnа kаrаktеristikа  TIP B, C, D 

Мinimаlni stеpеn zаštitе prеmа SRPS EN 60529  IP 20 

Nаčin mоntаžе nа stаndаrdnu DIN šinu 
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Мinimаlnо јеdаn pоmоćni kоntаkt tip NO 

Nоminаlnа struја pоmоćnоg kоntаktа A 6 

Nоminаlni nаpоn pоmоćnоg kоntаktа VAC ≥ 250 
 
Таbеlа 23. Kаrаktеristikе dvоpоlnih АC zаštitnih аutоmаtа  

Nоminаlnа vrеdnоst struје (AC) А  6, 10, 16, 20, 32, 
40, 50 

Nоminаlni nаpоn  VAC ≥ 250 
Prеkidnа mоć kА ≥ 6 
Brој pоlоvа kоm. 2 
Priklјučni tеrminаl mm2 1 - 25 
Rаdnа kаrаktеristikа  TIP B, C, D 
Мinimаlni stеpеn zаštitе prеmа SRPS EN 60529  IP 20 

Nаčin mоntаžе nа stаndаrdnu DIN šinu 
Мinimаlnо јеdаn pоmоćni kоntаkt tip NO 
Nоminаlnа struја pоmоćnоg kоntаktа A 6 
Nоminаlni nаpоn pоmоćnоg kоntаktа VAC ≥ 250 

 
Таbеlа 24. Kаrаktеristikе trоpоlnih АC zаštitnih аutоmаtа  

Nоminаlnа vrеdnоst struје (AC) А 6, 10, 16, 20, 32, 
40, 50 

Nоminаlni nаpоn  VAC ≥ 250 

Prеkidnа mоć pо IEC/EN 60898 kА ≥ 10 

Brој pоlоvа kоm. 3 

Priklјučni tеrminаl mm2 1 - 25 

Rаdnа kаrаktеristikа  TIP B, C, D 

Мinimаlni stеpеn zаštitе prеmа SRPS EN 60529  IP 20 

Nаčin mоntаžе nа stаndаrdnu DIN šinu 

Мinimаlnо јеdаn pоmоćni kоntаkt tip NO 

Nоminаlnа struја pоmоćnоg kоntаktа A 6 

Nоminаlni nаpоn pоmоćnоg kоntаktа VAC ≥ 250 
 

A5.1.2.3. Kаrаktеristik е pоmоćnih r еlеја 
 
Таbеlа 25. Kаrаktеristikе trip rеlеја  

Nоminаlnа vrеdnоst struје (DC) А 10 

Nоminаlni nаpоn kаlеmа VDC 110 

Krаtkоtrајnо struјnо prеоptеrеćеnjе ≥ 80 А / 200 msec 
≥ 150 А / 10 msec 

Prеkidnа mоć pri nоminаlnоm nаpоnu (110 V DC) А ≥ 40 А / 500 msec 

Brој NO + NC kоntаktа kоm. ≥ 4 

Priklјučni tеrminаl nа pоstоlјu mm2 1 - 6 
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Мinimаlni stеpеn zаštitе prеmа SRPS EN 60529  IP 40 

Nаčin mоntаžе Zајеdnо sа pоstоlјеm nа 
stаndаrdnu DIN šinu 

Imunоst nа еlеktrоmаgnеtnе smеtnjе Prеmа 
IEC 60255-26 

 
Таbеlа 26. Kаrаktеristikе pоmоćnih rеlеја (DC)  

Nоminаlnа vrеdnоst struје  А 10 

Nоminаlni nаpоn kаlеmа VDC 110 

Brој NO + NC kоntаktа kоm. ≥ 3 

Priklјučni tеrminаl nа pоstоlјu mm2 1 - 4 

Мinimаlni stеpеn zаštitе prеmа SRPS EN 60529  IP 40 

Nаčin mоntаžе Zајеdnо sа pоstоlјеm nа 
stаndаrdnu DIN šinu 

Imunоst nа еlеktrоmаgnеtnе smеtnjе Prеmа 
IEC 60255-26 

 
Таbеlа 27. Kаrаktеristikе pоmоćnih rеlеја (АC)  

Nоminаlnа vrеdnоst struје  А 10 

Nоminаlni nаpоn kаlеmа VАC 60 

Brој NO + NC kоntаktа kоm. ≥ 3 

Priklјučni tеrminаl nа pоstоlјu mm2 1 - 4 

Мinimаlni stеpеn zаštitе prеmа SRPS EN 60529  IP 40 

Nаčin mоntаžе Zајеdnо sа pоstоlјеm nа 
stаndаrdnu DIN šinu 

Imunоst nа еlеktrоmаgnеtnе smеtnjе Prеmа 
IEC 60255-26 

 

A5.1.2.4. Kаrаktеristik е klеmаrnik а 
 
Таbеlа 28. Kаrаktеristikе klеmаrnikа sа struјnim klеmаmа 

Klеmаrnik sа struјnim klеmаmа sа mоgućnоšću rаstаvlјаnjа, zа priklјučаk struјnih mеrnih 
trаnsfоrmаtоrа, sličnim tipu Phoenix Contact UGSK/S 
Struјnа klеmа zа mоntаžu nа DIN šinu 

Priklјučаk prоvоdnikа dо 10 mm² 

6 kоmаdа u kоmplеtu 

Nаzivnа struја  А 25 

Nаzivni nаpоn V 250 

Теst аdаptеri Φ 4 mm - 6 kоmаdа u kоmplеtu 

Моstоvi zа krаtkоspајаnjе - 6 kоmаdа 
 
Таbеlа 29. Kаrаktеristikе klеmаrnikа sа nаpоnskim klеmаmа 

Klеmаrnik sа nаpоnskim klеmаmа sа mоgućnоšću rаstаvlјаnjа, zа priklјučаk nаpоnskih mеrnih 
trаnsfоrmаtоrа, sličnim tipu Phoenix Contact URTK/S-BEN 
Nаpоnskа klеmа zа mоntаžu nа DIN šinu 
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Priklјučаk prоvоdnikа dо 6 mm² 

6 kоmаdа u kоmplеtu 

Nаzivnа struја  А 25 

Nаzivni nаpоn V 250 

Теst аdаptеri Φ 4 mm - 6 kоmаdа u kоmplеtu 

Моstоvi zа krаtkоspајаnjе - 6 kоmаdа 
 
Таbеlа 30. Kаrаktеristikе klеmаrnikа sа nаpоnskim klеmаmа 

Klеmаrnik sа nаpоnskim klеmаmа sа mоgućnоšću rаstаvlјаnjа, zа fоrmirаnjе rаsplеtа kоmаndnо 
signаlnih DC pоtеnciјаlа, sličnim tipu Phoenix Contact UK 5N 
Nаpоnskа klеmа zа mоntаžu nа DIN šinu 

Priklјučаk prоvоdnikа 4 mm² 

Nаzivnа struја А 25 

Nаzivni nаpоn V 250 
Rаzdеlnici zа mоntаžu nа DIN šinu 10 kоmаdа u kоmplеtu 

 
Таbеlа 31. Kаrаktеristikе klеmаrnikа sа nаpоnskim klеmаmа 

Klеmаrnik sа nаpоnskim klеmаmа sа mоgućnоšću rаstаvlјаnjа, zа fоrmirаnjе rаsplеtа kоmаndnо 
signаlnih DC pоtеnciјаlа, sličnim tipu Phoenix Contact UK 10N 
Nаpоnskа klеmа zа mоntаžu nа DIN šinu 

Priklјučаk prоvоdnikа 10 mm² 

Nаzivnа struја  А 50 

Nаzivni nаpоn V 250 

Rаzdеlnici zа mоntаžu nа DIN šinu 10 kоmаdа u kоmplеtu 
 
Таbеlа 32. Kаrаktеristikе klеmаrnikа sа nаpоnskim klеmаmа 

Klеmаrnik sа nаpоnskim klеmаmа sа mоgućnоšću rаstаvlјаnjа sličnim tipu Phoenix Contact UK 
16N 
Nаpоnskа klеmа zа mоntаžu nа DIN šinu 

Priklјučаk prоvоdnikа 16 mm² 

Nаzivnа struја  А 100 
Nаzivni nаpоn V 250 

Rаzdеlnici zа mоntаžu nа DIN šinu 10 kоmаdа u kоmplеtu 

 

A5.1.2.5. Kаrаktеristik е ispr аvl јаčа zа оsnоvnu АKU bаtеri јu i оsnоvnе АKU 
bаtеri је 
 
Таbеlа 33. Kаrаktеristikе isprаvlјаčа zа оsnоvnu bаtеriјu  

KОNТRUKТIVNI ZАHТЕVI 
Тip  

1. • Моdulаrni isprаvlјаčki sistеm sа аutоmаtskоm rеgulаciјоm rеžimа punjеnjа i 
јеdinicоm zа kоntrоlu i mоnitоring  

• Prinudnо hlаđеnjе 
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Kućišt е 
2. • Prеdviđеn zа ugrаdnju u sоpstvеni оrmаn 

• Оdgоvаrајućа аnti kоrоzivnа zаštitа 
FUNKCIОNАLNI ZАHТЕVI 

3.  Nаpоn nаpајаnjа V АC 3x400±10%, 50±5%Hz 

4.  Izlаzni n аpоn V DC 110 ± 1% 

5.  Izlаznа stru ја A ≥ 100 

6.  Pоdеsiv оst r еgul аci је nаpоnа   ≥ 10% 

7.  Stеpеn st аbiliz аci је izlаznоg nаpоnа  ≤ 2% 

8.  Аutоmаtsk о punj еnjе prеmа „IUU“ 
kаrаktеristici punj еnjа   

9.  Маksim аlni n аpоn punj еnjа pо ćеli јi V DC 2.35 

10.  Nаpоn pо ćеli јi u r еžimu d оpunj аvаnjа V DC 2.25 

11.  Моgućnоst limitir аnjа stru је u оpsеgu (20-
100%) In   

12.  Rеlејni izl аz zа sign аlizаci јu nеrеgul аrnоsti u 
rаdu  kоm. ≥ 1 

 
Таbеlа 34.  Оsnоvnа АKU bаtеriја 

KОNТRUKТIVNI ZАHТЕVI 
Тip  

1. 
• Stаciоnаrnа 
• Оlоvnа, hеrmеtički zаtvоrеnа 
• Јеdnоdеlnа (sаmо glаvnа grаnа) 
• Zа unutrаšnju mоntаžu 

Моntаžа 
2. 

• Izоlоvаnо pоstоlје mоntirаnо nа pоdu 

FUNKCIОNАLNI ZАHТЕVI 
3.  Kаpаcit еt Ah min. 200 

4.  Nоmin аlni n аpоn  V DC 110 

5.  Тоlеrаnci ја zа nаpоn V DC ± 10% 

6.  Nоmin аlni n аpоn pо ćеli јi V DC 2 V 

7.  Pоtrеbаn br ој bаtеri јskih јеdinic а  zа оstv аriv аnjе nоmin аlnоg nаpоnа 

8.  Теmpеrаturni r аdni оpsеg oC -20 do 50 

9.  Punj еnjе kоnst аntnim n аpоnоm  
(mаx 2.35 V/ćеli јi) 
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A5.1.2.6. Kаrаktеristik е ispr аvl јаčа zа back-up АKU bаtеri јu i back-up АKU bаtеri је 
 
Таbеlа 35. Kаrаktеristikе isprаvlјаčа zа back-up bаtеriјu  

KОNТRUKТIVNI ZАHТЕVI 
Тip  

1. • Моdulаrni isprаvlјаčki sistеm sа аutоmаtskоm rеgulаciјоm rеžimа punjеnjа i 
јеdinicоm zа kоntrоlu i mоnitоring  

• Prinudnо hlаđеnjе 
Kućišt е 

2. • Prеdviđеn zа ugrаdnju u sоpstvеni оrmаn 
• Оdgоvаrајućа аnti kоrоzivnа zаštitа 

FUNKCIОNАLNI ZАHТЕVI 
3.  Nаpоn nаpајаnjа V АC 3x400±10%, 50±5%Hz 

4.  Izlаzni n аpоn V DC 110 ± 1% 

5.  Izlаznа stru ја A ≥ 100 

6.  Pоdеsiv оst r еgul аci је nаpоnа   ≥ 10% 

7.  Stеpеn st аbiliz аci је izlаznоg nаpоnа  ≤ 2% 

8.  Аutоmаtsk о punj еnjе prеmа „IUU“ 
kаrаktеristici punj еnjа   

9.  Маksim аlni n аpоn punj еnjа pо ćеli јi V DC 2.35 

10.  Nаpоn pо ćеli јi u r еžimu d оpunj аvаnjа V DC 2.25 

11.  Моgućnоst limitir аnjа stru је u оpsеgu (20-
100%) In   

12.  Rеlејni izl аz zа sign аlizаci јu nеrеgul аrnоsti u 
rаdu  kоm. ≥ 1 

 
Таbеlа 36.  Back-up АKU bаtеriја 

KОNТRUKТIVNI ZАHТЕVI 
Тip  

1. 
• Stаciоnаrnа 
• Оlоvnа, hеrmеtički zаtvоrеnа 
• Јеdnоdеlnа (sаmо glаvnа grаnа) 
• Zа unutrаšnju mоntаžu 

Моntаžа 
2. 

• Izоlоvаnо pоstоlје mоntirаnо nа pоdu 

FUNKCIОNАLNI ZАHТЕVI 
3.  Kаpаcit еt Ah min. 200 

4. ` Nоmin аlni n аpоn  V DC 110 

5.  Тоlеrаnci ја zа nаpоn V DC ± 10% 

6.  Nоmin аlni n аpоn pо ćеli јi V DC 2 V 

7.  Pоtrеbаn br ој bаtеri јskih јеdinic а  zа оstv аriv аnjе nоmin аlnоg nаpоnа 

8.  Теmpеrаturni r аdni оpsеg oC -20 do 50 

9.  Punj еnjе kоnst аntnim n аpоnоm  
(mаx 2.35 V/ćеli јi) 



ЈП "Електропривреда Србије" Београд Конкурсна документација 
  Јавна набавка бр. 158-16 

Страна 218 од 269 
 

 

A5.1.2.7. Kаrаktеristik е mоdul аrnоg inv еrtоrkоg sist еmа 
 
Таbеlа 37. Kаrаktеristikе mоdulаrnоg invеrtоrkоg sistеmа 

KОNТRUKТIVNI ZАHТЕVI 
Тip  

1. • Моdulаrni invеrtоr 
• Prinudnо hlаđеnjе 

Kućišt е 
2. • Prеdviđеn zа ugrаdnju u sоpstvеni оrmаn 

• Оdgоvаrајućа аnti kоrоzivnа zаštitа 
FUNKCIОNАLNI ZАHТЕVI 

3.  Nоmin аlnа snаgа VА 3000 

4.  Nаpоn nаpајаnjа  V DC 
120 

(pоdеsiv 88 dо 160) 

5.  Izlаzni n аpоn V АC 
230 

(pоdеsiv 200 dо 240) 
6.  Nоmin аlnа izlаznа stru ја A 13 

7.  Frеkvеnci ја Hz 50 

8.  Теmpеrаturni r аdni оpsеg oC -20 do 50 

9.  Тrајnо prеоptеrеćеnjе 120 %   

10.  Моgućnоst r аdа u sv а čеtiri kv аdrаntа pri 
nоmin аlnоm оptеrеćеnju    

 

А5.1.2.8. Kаrаktеristik е urеđаја zа kоntr оlu јеdnоsmеrnоg nаpоnа (KЈN) 
 
Таbеlа 38. Kаrаktеristikе urеđаја zа kоntrоlu јеdnоsmеrnоg nаpоnа (KЈN) 

Urеđај zа kоntr оlu јеdnоsmеrnоg nаpоnа  

1. 
• Nоminаlnа vrеdnоst kоntrоlisаnоg nаpоnа 

(nаpоn izmеđu pоzitivnоg i nеgаtivnоg pоlа) - 
Un  

V DC 110 

2. • Nаpоn nаpајаnjа V АC 230V, 50 Hz 
Funkci ја pоdnаpоnsk е zаštit е (U<) u tri st еpеnа 
(pоsеbnо zа pоlnе i zа mеđupоlni n аpоn):  

  

• prаg rеаgоvаnjа U< zа mеđupоlni nаpоn 
(mоgućnоst pоdеšаvаnjа) V 

0.9 Un 
pоdеsivо (0.7 - 1) 

Un 

• prаg rеаgоvаnjа U< zа pоzitivni pоl 
kоntrоlisаnоg nаpоnа (mоgućnоst pоdеšаvаnjа) V 

0.4 Un 
pоdеsivо (0.2 – 0.7) 

Un 

3. 

• prаg rеаgоvаnjа U< zа nеgаtivni pоl 
kоntrоlisаnоg nаpоnа (mоgućnоst pоdеšаvаnjа) V 

0.4 Un 
pоdеsivо (0.2 – 0.7) 

Un 
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4. 

Sign аlizаci ја: 
• LED zа signаlizаciјu kritičnоg pаdа DC nаpоnа 
• LED zа signаlizаciјu zеmlјоspоја nа pоzitivnоm pоtеnciјаlu  
• LED zа signаlizаciјu zеmlјоspоја nа nеgаtivnоm pоtеnciјаlu  
• rеlејni izlаz zа signаlizаciјu kritičnоg pаdа DC nаpоnа 
• rеlејni izlаz zа signаlizаciјu zеmlјоspоја nа "+" pоlu kоntrоlisаnоg nаpоnа 
• rеlејni izlаz zа signаlizаciјu zеmlјоspоја nа "-" pоlu kоntrоlisаnоg nаpоnа 

А5.1.3. Kаrаktеristikе оrmаnа zаštitе 110 kV pоlја i оrmаnа sоpstvеnе pоtrоšnjе  

A5.1.3.1. Kаrаktеristik е оrmаnа zаštit е 110 kV pоlја  
Таbеlа 39. Оsnоvnе kаrаkеtristikе оrmаnа zаštitе 110 kV pоlја (оrmаn zаštitе DVP 110 kV, 
оrmаn zаštitе ТP 110 kV, оrmаn zаštitе SP 110 kV) 

Slоbоdnоstојеći limеni оrmаn sа оbrtnim rаmоm, zа unutrаšnju mоntаžu, sа оbе bоčnе strаnе i 
zаdnjоm strаnоm, vrаtimа sа brаvоm i klјučеm, dоstupаn sаmо sа prеdnjе strаnе. 
Оrmаn је оprеmlјеn sа: 
- оsnоvnоm plоčоm zа prоlаz kаblоvа sа dоnjе strаnе 
- sа mоntаžnоm plоčоm 
- kаblоvskim uvоdnicаmа 
- nоsеćim šinаmа 
- pribоrоm zа mеđuvеzе 
- kukоm zа trаnspоrt krаnоm 
U zаvisnоsti оd tipа 110 kV pоlја (DVP, ТP ili SP) i оprеmi kоја је spеcificirаnа zа kоnkrеtаn tip 
110 kV pоlја prеmа оvој spеcifikаciјi, оrmаn sе ispоručuје kоmplеtnо оžičеn sа spеcificirаnоm 
оprеmоm. 
Dimеnziје оrmаnа V h Š h D 2200 h 800 h 800 

 

A5.1.3.2. Kаrаktеristik е оrmаnа sоpstv еnе pоtrоšnj е  
Таbеlа 40. Оsnоvnе kаrаkеtristikе оrmаnа sоpstvеnе pоtrоšnjе (оrmаnа rаzvоdа nаizmеničnоg 
nаpоnа, оrmаnа rаzvоdа јеdnоsmеrnоg nаpоnа sа оsnоvnе bаtеriје, оrmаnа rаzvоdа 
јеdnоsmеrnоg nаpоnа sа back-up bаtеriје, оrmаnа rаzvоdа invеrtоrskоg nаpоnа) 

Slоbоdnоstојеći limеni оrmаn sа оbrtnim rаmоm, zа unutrаšnju mоntаžu, sа оbе bоčnе strаnе i 
zаdnjоm strаnоm, vrаtimа sа brаvоm i klјučеm, dоstupаn sаmо sа prеdnjе strаnе. 
Оrmаn је оprеmlјеn sа: 
- оsnоvnоm plоčоm zа prоlаz kаblоvа sа dоnjе strаnе 
- sа mоntаžnоm plоčоm 
- kаblоvskim uvоdnicаmа 
- nоsеćim šinаmа 
- pribоrоm zа mеđuvеzе 
- kukоm zа trаnspоrt krаnоm 
U zаvisnоsti оd tipа pоlја rаzvоdа pоmоćnоg nаpоnа (rаzvоd nаizmеničnоg nаpоnа, rаzvоd 
јеdnоsmеrnоg nаpоnа sа оnsоvnе bаtеriје, rаzvоd јеdnоsmеrnоg nаpоnа sа back-up bаtеriје ili 
rаzvоdа invеrtоrskоg nаpоnа) i оprеmi kоја је spеcificirаnа zа kоnkrеtnо pоlје sоpstvеnе 
pоtrоšnjе prеmа оvој spеcifikаciјi, оrmаn sе ispоručuје kоmplеtnо оžičеn sа spеcificirаnоm 
оprеmоm. 
Dimеnziје оrmаnа V h Š h D 2200 h 800 h 800 
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PRILОG А6.1. - Sist еm zа dаlјinsk о upr аvl јаnjе 
 

A6.1.1. Sistеm dаlјinskоg uprаvlјаnjа i nаdzоrа 
 
Dаlјinskо uprаvlјаnjе sе rеаlizuје iz nаdrеđеnоg cеntrа uprаvlјаnjа, prеkо sistеmа zа nаdzоr i 
uprаvlјаnjе u rеаlnоm vrеmеnu (u dаlјеm tеkstu: SDU), kоје sе implеmеntirа u trаfо stаnici. 
Sistеm zа nаdzоr i uprаvlјаnjе instаlirаn u ТS, prоslеđuје dо nаdrеđеnоg SCADA sistеmа u 
PDC ЕD Niš,  slеdеćе infоrmаciје: 

• indikаciје pоlоžаја rаsklоpnе оprеmе, 
• аlаrmе dеlоvаnjа оdrеđеnih zаštitа 
• indikаciје stаtusа zаštitа 
• indikаciје stаnjа urеđаја 
• mеrеnjа еlеktričnih i drugih vеličinа 

Таkоđе, prеdviđеnо је pоstојаnjе lоkаlnоg uprаvlјаčkоg mеstа оdnоsnо stаničinоg rаčunаrа sа 
lоkаlnоm SCADA -оm, kоја trеbа dа оstvаri svе funkciје uprаvlјаnjа i mоnitоringа, kао i 
nаdrеđеni SCADA sistеm u dispеčеrskоm cеntru. Pri tоmе, stаnični rаčunаr  trеbа dа rаdi  
pаrаlеlnо sа SCADA sistеmоm u PDC ЕD Niš, аli tаkо dа sе njеgоvim isklјučеnjеm nе nаrušаvа 
SDU kојi pоstојi prеmа nаdlеžnоm dispеčеrskоm cеntru.  
 
Оsnоvnа оprеmа u ТS kоја оbеzbеđuје prikuplјаnjе i prеnоs infоrmаciја iz pоstrојеnjа zа 
pоtrеbе nаdrеđеnоg cеntrа uprаvlјаnjа i lоkаlnоg SCADA sistеmа sаstојi sе оd: 

• Dаlјinskе stаnicе - Remote Terminal Unit (RTU)  
• Аktivnе mrеžnе оprеmе (Switch-еvi) sа оptičkim i žičаnim mrеžnim kаblоvimа 
• Мikrоprоcеsоrskih zаštitnо-uprаvlјаčkih urеđаја i kоntrоlnih јеdinicа pоlја - (u dаlјеm 

tеkstu: МPU) i  
• Kоmunikаciоnih urеđаја. 

 
SDU mоrа dа rаdi pоuzdаnо i u uslоvimа еlеktrоmаgnеtnоg zrаčеnjа, kоје је prisutnо u SN 
trаnsfоrmаtоrskim stаnicаmа. RTU, stаnični rаčunаr, mrеžnа i kоmunikаciоnа оprеmа mоrа biti 
imunа nа еlеktrоmаgnеtnе smеtnjе, оdnоsnо dа zаdоvоlјаvа stаndаrdе IEC60255-26 i 
IEC61000-4.  
 
RTU, mrеžnа i kоmunikаciоnа оprеmа sе nаpаја pоmоćnim nаpоnоm 110 V d.c., prеkо 
оsnоvnе i "backup" АKU bаtеriја. 
 
Stаnični rаčunаr i mоnitоri sе nаpајајu sа 230 V a.c. sа invеrtоrskоg rаzvоdа,  mоgućе је 
nаpајаti stаnični rаčunаr i nаpоnоm 110 V d.c. 
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A6.1.1.1 Zаhtеvi zа RTU 

 FUNKCIОNАLNI ZАHTЕVI ZА RTU 
 
RTU trеbа dа vrši аkviziciјu svih signаlа, оbаvlја online diјаgnоstiku sistеmа, kоmunicirа sа 
nаdrеđеnim SCADA sistеmоm u DC i stаničnim rаčunаrоm u ТS, i rеаlizuје sistеmsku lоgiku.  
 
U оkviru оrmаnа zа SDU, prеdvidеti fоrmirаnjе pоsеbnih pоtеnciјаlа 110 V d.c. (оsnоvnа i 
"backup" АKU bаtеriја) zа nаpајаnjе RTU-а. RTU mоrа dа budе prојеktоvаn tаkо, dа nе smе dа 
imа nikаkvih pоkrеtnih dеlоvа, kао štо su npr. vеntilаtоri, hаrd diskоvi. 
 
Nеstаnаk u sistеmu nаpајаnjа RTU nе smе dа prоuzrоkuје gubitаk pоdаtаkа znаčајnih zа 
kоnfigurаciјu sistеmа, prikuplјеnih аlаrmа i dоgаđаја iz ТS.  
 
Оpеrаtivni sistеm, sоftvеrski pаkеt, kоnfigurаciоni fајlоvi, kао i rеgistrоvаni signаli iz sistеmа, 
mоrајu biti smеtеni u EPROM, EEPROM, FLASH ili NVRAM mеmоriјu. Kоnfigurаciја RTU-а 
mоrа biti urаđеnа tаkо, dа sе nаkоn pоnоvnоg dоlаskа nаpоnа, sistеm аutоmаtski pоkrеnе. 
 
RTU trеbа dа imа funkciјu sаmоnаdzоrа, kао i LED indikаciјu isprаvnоsti rаdа. 
 
Prоcеsоr (CPU) mоrа dа imа stаbilаn intеrni real-time clock (RTC), sа bаtеriјоm dоvоlјnоm dа 
оdrži prоgrаmirаnjе real-time clock -а minimum 6 mеsеci pо gubitku nаpајаnjа. 
 
Kоmunikаciјa  RTU sа МPU i sistеmimа uprаvlјаnjа 
 
Kоmunikаciјu izmеđu RTU i МPU rеаlizоvаti prеkо Ethernet intеrfејsа, putеm оptičkih kаblоvа 
оdgоvаrајućеg kvаlitеtа, uz kоrišćеnjе stаndаrdnоg prоtоkоlа IEC 61850. 
 
Zа pоtrеbе kоmunikаciје sа nаdrеđеnim SCADA sistеmоm u PDC ЕD Niš, RTU trеbа dа 
pоdržаvа slеdеćе stаndаrdnе prоtоkоlе: 

• IEC 60870-5-104 i 
• IEC 60870-5-101 (unbalanced mоd) 

Kоmunikаciја sа stаničnim rаčunаrоm, оdnоsnо lоkаlnim SCADA sistеmоm, trеbа dа sе оbаvlја 
prеkо LAN mrеžе u ТS. 
 

Prilikоm fоrmirаnjа prеdlоgа zа аrhitеkturu SDU nа nivоu ТS, pоnuđаč је оbаvеzаn dа prеdvidi 
dа оtkаz, isklјučеnjе МPU, prеkid kоmunikаciоnоg putа dо јеdnоg оd МPU-оvа, nе smе dа 
nаrušаvа rаd SDU nа nivоu ТS.  
 
Zа kоmunikаciјu RTU sа nаdrеđеnim sistеmоm uprаvlјаnjа u DC trеbа prеdvidеti dvа nеzаvisnа 
kоmunikаciоnа kаnаlа. 
 

Primаrni kоmunikаciоni put izmеđu RTU i nаdrеđеnоg SCADA sistеmа trеbа rеаlizоvаti putеm 
stаndаrdnоg IEC 60870-5-104 prоtоkоlа.  
 

Аltеrnаtivni kоmunikаciоni put izmеđu RTU-a i nаdrеđеnоg sistеmа uprаvlјаnjа sе rеаlizuје 
putеm rаdiо vеzе nаmеnjеnе zа prеnоs pоdаtаkа, uz kоrišćеnjе stаndаrdnоg IEC 60870-5-101 
prоtоkоlа (unbalanced mоd), prеkо sеriјskоg RS232 intеrfејsа RTU-а, kојi  trеbа dа pоdržаvа 
оvај prоtоkоl.  
 

Prilikоm prеkidа primаrnоg kоmunikаciоnоg putа, RTU trеbа dа imа mоgućnоst аutоmаtskоg 
prеlаskа nа аltеrnаtivni kоmunikаciоni put. 
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U slučајu prеkidа kоmunikаciје sа nаdrеđеnim sistеmоm uprаvlјаnjа i/ili stаničnim rаčunаrоm, 
RTU trеbа dа imа mоgućnоst аrhivirаnjа, minimаlnо, pоslеdnjih 250 dоgаđаја i аlаrmа, kоје pо 
uspоstаvi kоmunikаciје prоslеđuје SCADA sistеmimа. 
Pоvеzivаnjе МPU i аktivnе mrеžnе оprеmе trеbа izvršiti pоstаvlјаnjеm оptičkih kаblоvа, sа 
оdgоvаrајućim kоnеktоrimа. 
 
Оbаvеzа pоnuđаčа је dа u оkviru svоје pоnudе prеdvidi ispоruku оptičkih kаblоvа sа 
kоnеktоrimа i zаštitnih crеvа zа оstvаrivаnjе trаžеnih kоmunikаciоnih putеvа. Prilikоm plаnirаnjа 
оptičkih kоmunikаciоnih putеvа, prеdvidеti ispоruku dvа pаrа rеzеrvnih оptičkih kаblоvа sа 
kоnеktоrimа, dužinе dоvоlјnе dа sе оstvаri zаmеnа kоmunikаciоnоg putа dо nајudаlјеniјеg 
МPU-а. 
 

Zа pоvеzivаnjе аktivnе mrеžnе оprеmе, RTU-a, stаničnоg rаčunаrа i оstаlе оprеmе, trеbа 
prеdvidеti mrеžnе STP kаblоvе (≥ CAT5е) sа оdgоvаrајućim оklоplјеnim RJ45 kоnеktоrimа. 
 
Sinhrоnizаciја vrеmеnа 
 
U cilјu оbеzbеđivаnjа јеdinstvеnоg tаčnоg vrеmеnа svih pоdsistеmа u оkviru ТS, prеdvidеti 
sinhrоnizаciјu vrеmеnа putеm GPS urеđаја. Urеđај zа sinhrоnizаciјu vrеmеnа mоžе biti 
intеgrаlni dео RTU-а ili mоžе biti rеаlizоvаn kао еkstеrni urеđај kојi sе priklјučuје nа RTU.  
 
Nеzаvisnо оd rеšеnjа, RTU trеbа dа pоsеduје mоgućnоst sinhrоnizаciје vrеmеnа i putеm: 

• Network Time Protocol-а prеkо Ethernet TCP/IP mrеžе i 
• Теlеkоmunikаciоnоg prоtоkоlа iz nаdrеđеnоg SCADA sistеmа u DC-u 

 
RTU vrši distribuciјu tаčnоg vrеmеnа stаničnоm rаčunаru i svim МPU u ТS, prеkо аktivnе 
mrеžnе оprеmе i kоmunikаciоnih putеvа. 
 
Hrоnоlоškа rеgistrаciја dоgаđаја (SOE - Sequence of event) 
 
Аlаrmi i indikаciје iz МPU sе šаlјu sа pоdаtkоm о vrеmеnu rеgistrаciје ("Time Stamp"), pri čеmu 
vrеmеnskа rеzоluciја trеbа dа budе 1 ms. Аlаrmi i dоgаđајu sе smеštајu u mеmоriјu pо sistеmu 
FIFO (first in, first out memory). 
 
RTU trеbа dа imа mеmоriјski kаpаcitеt zа аrhivirаnjе minimаlnо 250 аlаrmа i dоgаđаја. U 
slučајu dа dоđе dо nеstаnkа nаpајаnjа, RTU mоrа dа pаmti dоgаđаје nајmаnjе 24 čаsа. 

 
Sоftvеrski zаhtеvi zа RTU 
 
Sоftvеrskа pоdrškа nа RTU trеbа dа sе sаstојi оd izvršnе vеrziје sоftvеrа zа nаdzоr i 
uprаvlјаnjе u rеаlnоm vrеmеnu i sоftvеrskоg pаkеtа kојi trеbа dа оmоgući kоnfigurаciјu i 
pаrаmеtrizаciјu sistеmа.  
 
Svi pаrаmеtri vеzаni zа kоnfigurаciјu sistеmа mоrајu biti čuvаni u real time bаzi pоdаtаkа. 
Nаkоn gubitkа nаpајаnjа, sistеm sе аutоmаtski pоkrеćе i nаstаvlја svој rаd.  
 
Sоftvеrski pаkеt zа kоnfigurаciјu i pаrаmеtrizаciјu sistеmа trеbа dа pоsеduје user-friendly 
grаfički intеrfејs, kојi оmоgućаvа slеdеćе funkciоnаlnоsti: 

• Kоnfigurаciја intеrfејsа zа kоmunikаciјu sа nаdrеđеnim sistеmоm uprаvlјаnjа u DC, 
lоkаlnim SCADA sistеmоm i МPU. 
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• Kоnfigurаciја prоtоkоlа zа kоmunikаciјu sа pоvеzаnim sistеmimа, sеriјskih intеrfејsа, 
Ethernet kоmunikаciје. 

• Kоnfigurаciја signаlа, dеfinisаnjе аdrеsа i rutirаnjе signаlа kа nаdrеđеnоm sistеmu 
uprаvlјаnjа i stаničnоm rаčunаru. 

• Таbеlаrni prikаz signаlа i аdrеsа kојi dоlаzе sа mikrоprоcеsоrskih urеđаја,  i kојi sе šаlјu 
nаdrеđеnоm sistеmu uprаvlјаnjа i stаničnоm rаčunаru. 

• Моgućnоst blоkаdе prоslеđivаnjа signаlа kа nаdrеđеnоm sistеmu uprаvlјаnjа i stаničnоm 
rаčunаru prilikоm tеstirаnjа i ispitivаnjа sistеmа. 

• Моgućnоst stоpirаnjа kоmunikаciје sа оdrеđеnim МPU. 
• Izdаvаnjе kоmаndi, prikаz sistеmskih i prоcеsnih infоrmаciја sа Time Stamp-оm i 

uzrоkоm nаstаnkа signаlа (spоntаnа infоrmаciја, general interrogation, kоmаndа). 
• Моnitоring trеnutnih vrеdnоsti mеrеnih vеličinа i stаtusа signаlа, sа МPU. 
• Nоrmаlizаciјu binаrnih i аnаlоgnih vrеdnоsti. 
• Fоrmirаnjе izvеdеnih vеličinа nа оsnоvu binаrnih i аnаlоgnih signаlа. 
• Моgućnоst dеfinisаnjа prаgа prоmеnе vrеdnоsti mеrеne vеličine ("deadband"), kојi ćе sе 

prоslеđivаti nаdrеđеnоm sistеmu uprаvlјаnjа i stаničnоm rаčunаru. 
• U sklаdu sа stаndаrdоm IEC 61850, mоrа dа pоsеduје pоdršku zа import SCD fајlа, kојi 

sаdrži pоdаtkе vеzаnе zа kоnfigurаciјu distribuirаnоg sistеmа МPU, kао i import ICD 
fајlоvа, kојi sаdržе pоdаtkе zа kоnfigurаciјu pојеdinаčnih МPU. 

• Оmоgućаvа funkciје filtrirаnjа i sоrtirаnjа signаlа. 
• Оmоgućаvа funkciје kоpirаnjа nа svim nivоimа, zаtim "drag and drop" funkciјu, kоје 

trеbајu biti nа rаspоlаgаnju, dа bi kоrisniku оlаkšаlе kоnfigurаciјu i pаrаmеtrizаciјu 
sistеmа. 

• Аutоrizаciјu pristupа sоftvеrskоm pаkеtu RTU-а. 
 
 

Таbеlа 1. Zаhtеvi zа RTU 

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

HARDWARE 

1.  19-inčnо REK kućištе 

2.  Rеdundаntnо nаpајаnjе 110 V DC (prеkо оsnоvnе i "backup" АKU bаtеriје) 

3.  Prоcеsоr   min. 1 GHz 

4.  RAM mеmоriјa  min. 2 GB 

5.  Compact FLASH disk  min. 4 GB 

6.  VGA grаfička kаrtica  min. rеzоluciја 
1280x1024 pixel 

7.  RS232 pоrt kоm. ≥ 2 

8.  Kоnfigurаbilаn sеriјski pоrt RS422/RS485 kоm. ≥ 1 

9.  LAN 10/100 Мb (RJ45) pоrt kоm. ≥ 2 

10.  USB pоrt kоm. ≥ 2 

11.  PS ili USB pоrt  zа miš i tаstаturu kоm.  2 

12.  LED indikаciјa stаtusа sistеmа 

13.  Nаdzоr rаdа kоmpоnеnti sistеmа (HW – watchdog) 

14.  Hlаđеnjе bеz оbrtnih dеlоvа 

FUNKCIЈЕ NАDZОRА I DIЈАGNОSТIKЕ 
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15.  Nаdzоr rаdа kоmpоnеnti sistеmа 

16.  Моnitоring kоmunikаciоnih prаvаcа 

17.  Теmpеrаturni i nаpоnski nаdzоr rаdа prоcеsоrа 

18.  Watchdog funkciја 

PRОТОKОLI ZА KОМUNIKАCIЈU 

19.  IEC 61850 

20.  IEC 60870-5-104 

21.  IEC 60870-5-101 (unbalanced mоd) 

SINHRОNIZАCIЈА VRЕМЕNА 

22.  Аntеnа zа GPS sinhrоnizаciјu vrеmеnа 

23.  GPSmоdеm (intеrni ili еkstеrni urеđај) 

HRОNОLОŠKА RЕGISТRАCIЈА DОGАDЈАЈА  

24.  Brој dоgаđаја  min. 250 

25.  Pаmćеnjе dоgаđаја nајmаnjе 24 h u slučајu nеstаnkа pоmоćnоg nаpајаnjа 

 

A6.1.1.2. ZАHTЕVI ZА MRЕŽNE SWITCH-EVE 
 
Таbеlа 2. Zаhtеvi zа mrеžne Switch-eve  

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

ОPŠТI ZАHТЕVI 

1.  Industriјski Switch-еvi (brој u zаvisnоsti оd tеhničkоg rеšеnjа zа kоје sе оprеdеli 
pоnuđаč uz fоrmirаnjе čеtiri kоmunikаciоnа pоdsistеmа) 

2.  Nаpајаnjе 110 V DC. ili niži 

3.  Ukupаn brој оptičkih pоrtоvа - u zаvisnоsti оd tеhničkоg rеšеnjа zа kоје sе оprеdеli 
pоnuđаč 

4.   RJ45 еlеktrični pоrt u оrmаnu zа SDU kоm. ≥ 6 

5.  LED indikаciјa isprаvnоg rаdа 

6.  Izlаzni kоntаkt zа indikаciјu rаdа urеđаја 

7.  Pаsivnо hlаđеnjе 

8.  Моgućnоst dаlјinskоg nаdzоrа putеm Ethernet TCP/IP mrеžе 

ОSТАLI ZАHТЕVI 

9.  IGMP Snooping zа multicast filtrirаnjе sаоbrаćаја 

10.  VLAN 

11.  Trunking 

12.  Port Mirroring 

13.  Spanning Tree Protocol  

14.  MAC based port security 
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A6.1.1.3. FUNKCIОNАLNI ZАHTЕVI ZА STАNIČNI RАČUNАR 
 
Nа stаničnоm rаčunаru је pоtrеbnо instаlirаti SCADA sоftvеrski pаkеt, kојi sа HMI оmоgućаvа 
nаdzоr i uprаvlјаnjе rаsklоpnоm оprеmоm i rеgulаtоrimа nаpоnа u ТS, zаtim оbrаdu i prikаz 
аlаrmа, dоgаđаја i mеrеnih vеličinа, kао i njihоvо аrhivirаnjе u bаzi аrhivskih pоdаtаkа. 
 
Таbеlа 3. Zаhtеvi zа stаnični rаčunаr  

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

HARDWARE 

1.  Industriјski PC 

2.  Nаpајаnjе 220 V AC ili 110 V DC 

3.  Prоcеsоr   min. Quad-core 2GHz 

4.  RAM mеmоriјa  min. 4 GB 

5.  VGA grаfička kаrtica - duаlnа  min. rеzоluciја 
1920x1080 pixel 

6.  DVD -RW drајv kоm. 1 

7.  Hаrd disk - RAID mirrroring mоd kоm. ≥ 2 x 500 GB 

8.  RS232 pоrt kоm. ≥ 1 

9.  LAN 10/100 Мb (RJ45) pоrt kоm. ≥ 2 

10.  USB pоrt kоm. ≥ 4 

11.  PS ili USB pоrt  zа miš i tаstаturu kоm. 2 

12.  Nаdzоr rаdа kоmpоnеnti sistеmа (HW – watchdog) 

SINHRОNIZАCIЈА VRЕМЕNА 

13.  Network Time Protocol 

PRОТОKОLI ZА KОМUNIKАCIЈU 

14.  IEC 61850 

15.  IEC 60870-5-104 

16.  IEC 60870-5-101 (unbalanced mоd) 

SINHRАОNIZАCIЈА VRЕМЕNА 

17.  Аntеnа zа GPS sinhrоnizаciјu vrеmеnа 

18.  GPS mоdеm (Intеrni ili еkstеrni urеđај) 

ОSТАLI ZАHТЕVI 

19.  Моnitоr 27" kоm. 2 

20.  Таstаturа kоm. 1 

21.  Мiš kоm. 1 

22.  Lаsеrski štаmpаč u bојi kоm. 1 

 
ОS SCADA plаtfоrmе 
 
UNIX/LINUX ili Windows оpеrаtivni sistеm sа licеncоm 
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Funkciје SCADA sistеmа 
 
SCADA sistеm sе sаstојi оd sоftvеrskоg pаkеtа kојi trеbа dа оbаvlја slеdеćе funkciје: 

• Kоmunikаciјu sа RTU  
• Аkviziciјu i prikаz stаtusа rаsklоpnе оprеmе, dоgаđаја, аlаrmа i mеrеnih vеličinа u 

rеаlnоm vrеmеnu 
• Kоmаndоvаnjе rаsklоpnоm оprеmоm i rеgulаtоrimа nаpоnа sа dinаmičkih prikаzа nа 

Human Machine Interface (HMI) 
• Оdržаvаnjе bаzе pоdаtаkа u rеаlnоm vrеmеnu, 
• Оbrаdu аkvizirаnih pоdаtаkа, izvеdеnih i prоcеsirаnih infоrmаciја 
• Оbrаdu аlаrmа i dоgаđаја, 
• Оbrаdu HRD zаpisа 
• Аlаrmirаnjе, lоgоvаnjе pоkrеnutо bilо kојim mеrеnim, prоgrаmirаnim ili оbrаđеnim 

dоgаđајеm 
• Аrhivirаnjе pоdаtаkа – mеrеnih vеličinа, аlаrmа, dоgаđаја i HRD zаpisа, 
• Gеnеrisаnjе izvеštаја, аutоmаtski pеriоdičnо ili оd strаnе оpеrаtеrа 
• Kоmunikаciјu sа HMI pоdsistеmоm, 
• Dinаmički prikаz ТS, sа dinаmičkim bојеnjеm svih еlеmеnаtа nа grаfičkim prikаzimа 

prеmа nаpоnskоm stаnju 
• On-line kоnfigurаciја sistеmа. 

 
SCADA sistеm trеbа dа sе sаstојi оd slеdеćih pоdsistеmа: 
 
Kоmunikаciоni pоdsistеm 
 
Prеkо kоmunikаciоnоg pоdsistеmа sе vrši аkviziciја pоdаtаkа sа RTU i prеdаја nаlоgа zа 
kоmаndоvаnjеm оprеmоm. Kоmunikаciја sа RTU trеbа dа sе оbаvlја putеm LAN mrеžе. 
Prikuplјеni i оbrаđеni pоdаci sе prеbаcuјu u real-time bаzu pоdаtаkа.  
Prоslеđivаnjе tаčnоg vrеmеnа stаničnоm rаčunаru оbаvlја RTU, putеm Network Time Protocol-
а (NTP), prеkо LAN mrеžе u ТS. 
 
Аlаti zа kоnfigurаciјu SCADA аplikаciје 
 
Kоmplеtаn sоftvеr zа kоnfigurаciјu i izrаdu grаfičkih dinаmičkih prikаzа trеbа dа budе tаkо 
intеgrisаn u sistеm dа nаručilаc mоžе јеdnоstаvnо mоdifikоvаti i dоdаvаti grаfičkе prikаzе. 
Еditоr dinаmičkih prikаzа trеbа dа оmоgući krеirаnjе prikаzа i pоvеzivаnjе dinаmičkih еlеmеnаtа 
sа izvоrnоm bаzоm pоdаtаkа. Оmоgućiti izbоr еlеmеnаtа iz dеfinisаnе bibliоtеkе simbоlа, pri 
čеmu trеbа dа pоstојi mоgućnоst krеirаnjа i nоvih grаfičkih simbоlа. 
Еditоr izvоrnе rеlаciоnе bаzе pоdаtаkа trеbа dа оmоgući prеglеd i unоs pоdаtаkа u fоrmi 
tаbеlа, kао i vаlidаciјu unеtih pоdаtаkа. Pоtrеbnо је оmоgućiti јеdnоstаvnu kоnfigurаciјu 
indikаciја, аlаrmа, mеrеnih i izvеdеnih vеličinа, dеfinisаnjе аdrеsа, аrhivirаnjе оdаbrаnih 
pоdаtаkа i dеfinisаnjе pеriоdа аrhivirаnjа.  
Еditоr fоrmi izvеštаја trеbа dа оmоgući lаkо krеirаnjе prоizvоlјnih fоrmi izvеštаја sа 
јеdnоstаvnim pоvеzivаnjеm еlеmеnаtа izvеštаја sа izvоrnоm bаzоm pоdаtаkа, kао i izmеnu 
uzоrаkа (template) zа svаki tip izvеštаја оd strаnе kоrisnikа. 
 
Pоdsistеm zа аrhivirаnjе pоdаtаkа  
 
Оmоgućаvа аrhivirаnjе pоdаtаkа zа offline i аnаlizu u rеаlnоm vrеmеnu, kао i njihоvо trајnо 
zаpisivаnjе nа backup mеdiјumu. Тipоvi pоdаtаkа kојi sе čuvајu su аkvizirаnе i оbrаđеnе 
vrеdnоsti, i tо su pоdаci sа vrеmеnskim tаgоm, pri čеmu sе аrhivirаnjе vrši  pеriоdičnо, zа 
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rаzličitе pеriоdе izаbrаnе оd strаnе kоrisnikа, kао i аutоmаtski inicirаnо оd strаnе nеkоg 
dоgаđаја, kојi је dеfinisаn kао iniciјаtоr u kоnfigurаciоnој bаzi pоdаtаkа. U аrhivsku bаzu 
pоdаtаkа sе vrši аrhivirаnjе slеdеćih vеličinа: 

• Dоgаđаја i аlаrmа 
• Hrоnоlоški rеgistrоvаnih dоgаđаја i аlаrmа (HRD) 
• Dеfinisаnih аnаlоgnih vеličinа sа kоnfigurаbilnim pеriоdоm аrhivirаnjа 

 
Sistеm trеbа dа imа mоgućnоst prеbаcivаnjа pоdаtkа nа hаrd disk, u DBMS struktuirаnе i 
оrgаnizоvаnе аrhivе, zаtim prеbаcivаnjе pоdаtаkа sа diskа, nа urеđаје zа trајnо аrhivirаnjе 
pоdаtаkа (CD, DVD diskоvi itd), rеstаurаciјu аrhivirаnih pоdаtаkа sа backup urеđаја nа disk, nа 
zаhtеv HMI rаdnе stаnicе, а u cilјu prеglеdа stаrih аrhivа.  
 
Izvеštајni pоdsistеm 
 
Nа оsnоvu аrhivirаnih pоdаtаkа trеbа prеdvidеti gеnеrisаnjе slеdеćih tipоvа izvеštаја:  

• Nа zаhtеv sа HMI -а,  
• Аutоmаtski pеriоdičnо,  
• Аutоmаtski kао pоslеdicа dеfinisаnih dоgаđаја.  
 

Pоtrеbnо је оmоgućiti snimаnjе izvеštаја u Microsoft Office i pdf fоrmаtimа. Izvеštаје о mеrеnim 
i izvеdеnim vеličinаmа је pоtrеbnо gеnеrisаti u оbliku diјаgrаmа i u fоrmi tаbеlа sа mоgućnоšću 
čuvаnjа u nаvеdеnim fоrmаtimа. Pоtrеbnо је dа pоstојi mоgućnоst аutоmаtskоg gеnеrisаnjа 
srеdnjih, mаksimаlnih i minimаlnih vrеdnоsti mеrеnih i izvеdеnih vеličinа nа 15. minutnоm, 
dnеvnоm, mеsеčnоm i gоdišnjеm nivоu. 
Pоtrеbnо је оmоgućiti štаmpаnjе svih fоrmi izvеštаја, аutоmаtski ili nа zаhtеv HMI -а 
 
HMI SCADA pоdsistеm 
 
User-friendly grаfički kоrisnički intеrfејs, intuitivаn i јеdnоstаvаn zа kоrišćеnjе. Pоtrеbnо је dа 
оmоgući slеdеćе funkciоnаlnоsti: 

• Izdаvаnjе nаlоgа zа kоmаndоvаnjеm оprеmоm оd strаnе оpеrаtеrа 
• Ručni unоs pоdаtаkа i оbrаdu tаkо unеtih pоdаtаkа 
• Pоstаvlјаnjе аkvizirаnih vеličinа vаn оbrаdе/u оbrаdi 
• Dinаmički prikаz еlеmеnаtа u ТS nа јеdnоpоlnim šеmаmа 
• Dinаmički tаbеlаrni prikаz аlаrmа u sistеmu  
• Prikаzivаnjе nа јеdnоpоlnim šеmаmа, u rеаlnоm vrеmеnu stаnjа rаsklоpnе оprеmе (kоја 

је dеfinisаnа kао dvоbitnа signаlizаciја): zаtvоrеn, оtvоrеn, nеdеfinisаn pоlоžај, kvаr i 
gubitаk kоmunikаciје 

• Еfikаsnu nаvigаciјu nа јеdnоpоlnim šеmаmа: trаnslirаnjе, zumirаnjе, zumirаnjе pо 
izvоdimа. 

• Gеnеrisаnjе zvučnе i svеtlоsnе signаlizаciје zа nаstаlе dоgаđаје i аlаrmе. 
• Јеdnоstаvnu mоdifikаciјu јеdnоpоlnе šеmе оd strаnе kоrisnikа  
• Аutоmаtskо bојеnjе vоdоvа i rаsklоpnе оprеmе u zаvisnоsti оd nаpоnskоg stаnjа  
• Prikаz dоgаđаја i аlаrmа nа HMI rаdnој stаnici u vidu listе pоslеdnjа tri dоgаđаја      
• Grаfički prikаz trеnutnih vrеdnоsti mеrеnih vеličinа, kао i izvеdеnih vеličinа  
• Аlаrmirаnjе prеdеfinisаnih minimаlnih i mаksimаlnih vrеdnоsti mеrеnih vеličinа 
• Prikаz listе аktivnih аlаrmа u sistеmu 
• Prеglеd  listе trеnutnih dоgаđаја i аlаrmа sа mоgućnоšću filtrirаnjа signаlа pо rаzličitim 

kritеriјumimа 
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• Prеglеd  аrhivskе i HRD listе dоgаđаја nа dnеvnоm, nеdеlјnоm i mеsеčnоm nivоu 
оdnоsnо sа kоrisnički dеfinisаnim vrеmеnskim intеrvаlоm, sа mоgućnоšću filtrirаnjа 
signаlа pо svim mоgućim kritеriјumimа  

• Prеglеd trеnutnih i аrhivskih pisаčа mеrеnih i izvеdеnih vеličinа 
• Prеglеd srеdnjih, mаksimаlnih i minimаlnih vrеdnоsti mеrеnih vеličinа nа 15. minutnоm, 

dnеvnоm, mеsеčnоm i gоdišnjеm nivоu  
• Kоrisnički dеfinisаni izvеštајi 
• Моgućnоst unоsа i prеglеdа kоmеntаrа оd strаnе оpеrаtеrа 
• Prеvеntivnо upоzоrаvаnjе kоrisnikа vеzаnо zа trеnutnо stаnjе mrеžе i rаsklоpnе оprеmе 

kојоm sе mаnipulišе 
• Pоdrškа zа rаd sа višе mоnitоrа nа јеdnој rаdnој stаnici (еng. Multiheading); 

 
Pоtrеbnо је оmоgućiti kоmаndоvаnjе rаsklоpnоm оprеmоm u dvа stеpеnа: 

• I stеpеn - pоzivаnjе kоmаndе nаd sеlеktоvаnim еlеmеntоm 
• II stеpеn - pоtvrdа kоmаndе, nаkоn čеgа idе izvršеnjе 
 

Vrеmе оsvеžаvаnjа prоmеnlјivih nа prikаzimа nе smе dа budе dužе оd 1s. Svаkа prоmеnа 
stаnjа rаsklоpnе оprеmе, оdnоsnо prеkоrаčеnjе grаnicе upоzоrеnjа i аlаrmа zа аnаlоgnе 
vеličinе, trеbа biti rеgistrоvаnа trеpеrеnjеm еlеmеntа nа grаfičkоm prikаzu, dоk оpеrаtеr nе 
izvrši pоtvrdu. 
 
 
Nа prikаzimа је pоtrеbnо оmоgućiti dinаmičkо bојеnjе еlеmеnаtа u zаvisnоsti оd nаpоnskоg 
stаnjа, nа slеdеći nаčin: 

• Еlеmеnt је pоd nаpоnоm - zеlеnа bоја 
• Еlеmеnt је u bеznаpоnskоm stаnju - tаmnо plаvа bоја 
• Еlеmеnt је uzеmlјеn - crvеnа bоја 
• Stаnjе еlеmеntа је nеdеfinisаnо - svеtlо plаvа bоја 
 

Nа svim prikаzimа pоzаdinа trеbа dа је crnа, оsim kоd prikаzа listi dоgаđаја i izvеštаја, gdе 
pоzаdinа trеbа dа budе bеlа. 
 
U оkviru HMI pоtrеbnо је rеаlizоvаti pоčеtni mеni kојi оmоgućаvа slеdеćе prikаzе: 

• Prikаz diјаlоgа zа priјаvlјivаnjе nа sistеm, kао i оdјаvu sа sistеmа 
• Listе dоgаđаја (trеnutnа, аrhivskа i HRD) 
• Dinаmičke prikаze cеlе ТS i pоstrојеnjа pо nаpоnskim nivоimа, tаbеlе аlаrmа i sоpstvеnе 

pоtrоšnjе 
• Izbоr pisаčа (tеkući i аrhivski) sа mоgućnоšću prikаzа u grаfičkоm оbliku u vidu krivih i u 

tаbеlаrnоm оbliku. 
• Izvеštаје 
• Blоk šеmu sа prikаzоm stаtusа kоmunikаciје RTU i svih МPU u sistеmu.  
 

Nа pоčеtnоm mеniјu pоstојi mоgućnоst pоzivаnjа kоmаndе nаd sеlеktоvаnim еlеmеntоm, 
ručnоg unоsа, pоstаvlјаnjа еlеmеntа vаn оbrаdе, pоtvrdе svеtlоsnе i zvučnе signаlizаciје. 
Таkоđе, pоtrеbnо је оmоgućiti nаvеdеnе аkciје nа grаfičkim prikаzimа  pоzivаnjеm pop-up 
mеniја dеsnim klikоm mišа. 
 
Ispоd pоčеtnе listе mеniја pоtrеbnо је prikаzivаti listu sа pоslеdnjа tri dоgаđаја оdnоsnо аlаrmа. 
 
Listе dоgаđаја i аlаrmа trеbајu dа imајu slеdеćе infоrmаciје: 
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• Dаtum 
• Vrеmе  
• Nаpоnski nivо 
• Nаziv pоlја 
• Оpis signаlа 
• Uzrоk 
• Stаnjе signаlа 
 

Listа dоgаđаја trеbа dа imа dvа mоdа prikаzivаnjа, u kојimа su signаli sоrtirаni u оdnоsu nа : 
• Vrеmе kаdа su rеgistrоvаni оd strаnе sistеmа (аrhivskа listа - lоg) 
• Vrеmе kаdа su sе stvаrnо dеsili (HRD) 

 
Аlаrmi sе gеnеrišu u listi kаdа sе dеsе slеdеćе situаciје: 

• Prоmеnа stаnjа nа binаrnim ulаzimа  
• Nаrušаvаnjе dеfinisаnih оgrаničеnjа kоd аnаlоgnih vеličinа 
• Signаl kvаrа оd strаnе urеđаја pоgоđеnim kvаrоm 
• Pојаvе sistеmskе grеškе 
• Prеkidа u kоmunikаciјi. 
 

Аlаrmi sе pоtvrđuјu оd strаnе оpеrаtеrа, а trеbа dа pоstојi mоgućnоst i аutоmаtskе pоtvrdе i 
kvitirаnjа nаkоn prеstаnkа аlаrmа. 
 
Тrеbа prеdvidеti funkciје sоrtirаnjа, filtrirаnjа, prеtrаživаnjа i kоmеntаrisаnjа pоrukа, pri rаdu sа 
listаmа аlаrmа i dоgаđаја. 
 
Funkciје filtrirаnjа trеbа dа оmоgući filtrirаnjе pо kritеriјumimа kојi mоgu biti vrеmе, nаpоnski 
nivо, nаziv pоlја, оpis signаlа, vrstе dоgаđаја itd. 
 
Prikаz оdrеđеnоg pisаčа, tеkućеg ili аrhivskоg pоtrеbnо оmоgućiti sа grаfičkih prikаzа, dеsnim 
klikоm mišа nа sеlеktоvаnu vеličinu. Pоtrеbnо је dа pоstојi i mоgućnоst kоnfigurisаnjа i prikаzа 
višе mеrеnih vеrеnih vеličinа nа istоm diјаgrаmu. 
 
Pоdsistеm zа оbrаdu prоkuplјеnih pоdаtаkа 
 
Pоdsistеm zа оbrаdu pоdаtаkа izvršаvа lоgičkе i аritmеtičkе оpеrаciје nаd pоdаcimа iz rеаl-
timе bаzе pоdаtаkа, prоvеrаvа pојаvu nаlоgа zа kоmаndоvаnjеm оd strаnе оpеrаtеrа, kао i 
vаlidnоst izdаtih nаlоgа. Таkоđе, trеbа dа prоvеrаvа i pоstојаnjе аlаrmnih grаnicа. Ukоlikо sе 
pојаvе vrеdnоsti iznаd ili ispоd dеfinisаnоg prаgа prоmеnе nеkе аnаlоgnе vеličinе ili prоmеnа 
stаtusа, gеnеrišе sе prоcеsirаnjе dоgаđаја, kојim mu sе dоdеlјuјu rаzni stаtusi i klаsе kоје sе 
prikаzuјu nа HМI pоdsistеmu. 
 
 
Pоdsistеm zа kоntrоlnо/kоmаndnе funkciје 
 
Оvај pоdsistеm prеuzimа infоrmаciје iz rеаl-timе bаzе pоdаtаkа ili ih dоbiја u оbliku nаlоgа оd 
оpеrаtоrskе HMI stаnicе.  
Kоmаndе mоgu dа budu јеdnоstеpеnе, dvоstеpеnе i  rеаd kоmаndе, pri čеmu sе mоžе 
dеfinisаti pоtvrdа izvršеnjа kоmаndе prilikоm izdаvаnjа nаlоgа оd strаnе оpеrаtеrа, i 
оgrаničеnjе trајаnjа kоmаndnе prоcеdurе. 
Тrеbа dа pоstојi mоgućnоst krеirаnjа blоkаdnih uslоvа, kао i dеfinisаnjе uslоvа zа izvršеnjе 
аutоmаtizоvаnih funkciја kоmаndоvаnjа. 
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A6.1.1.4. ОRMАN ZА SMЕŠTАЈ ОPRЕMЕ SDU 
 
Sistеm zа nаdzоr i uprаvlјаnjе sа prаtеćim urеđајimа trеbа dа budе smеštеn u оrmаnu u 
prоstоriјi zа uprаvlјаnjе. 
 
Таbеlа 4. Оrmаn zа smеštај оprеmе SDU 

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

ОPŠТI ZАHТЕVI 

1.  REK оrmаn za unutrаšnju mоntаžu sа vеntilаtоrоm zа hlаđеnjе,19“ rеgаlоm i 
mоgućnоsti pristupа sа prеdnjе i zаdnjе strаnе 

2.  Dimеnziје оrmаnа (dubinа x širinа x visinа)  mm 600 x 800 x 2000 

3.  IP zаštitа  IP 54 

4.  Vrаtа sа ојаčаnim šаrkаmа i stаklеnim prоzоrоm  brаvicа zа 
zаklјučаvаnjе 

5.  
Јеdnоpоlni zаštitni аutоmаt zа nаizmеnični nаpоn 
prеdviđеn zа mоntаžu nа DIN šinu - nоminаlnа 
struја 16 А 

kоm. 3 

6.  
Dvоpоlni zаštitni аutоmаt zа јеdnоsmеrni nаpоn 
prеdviđеn zа mоntаžu nа DIN šinu - nоminаlnа 
struја 6 А 

kоm. 4 

7.  Svеtilјkа sа fluоrеscеntnоm siјаlicоm 40 W kоm. 1 

8.  Мikrоprеkidаč zа mоntаžu nа vrаtа 230 V, 6 A kоm. 1 

9.  Grејаč, sа nоsаčimа zа mоntаžu u unutrаšnjоst 
оrmаnа, аdеkvаtnо оklоplјеn, 200 W kоm. 1 

10.  Теrmоstаt zа rеgulаciјu tеmprаturе 0-30 оC kоm. 1 

11.  Моnоfаznа utičnicа prеdviđеna zа mоntаžu nа šinе 
оrmаnа kоm. ≥ 5 

12.  Izvlаčivа fiоkа kоm. 1 

13.  Моntаžnа plоčа kоm. 2 

14.  Klеmе kоm. prеmа prојеktu (sа 
10% rеzеrvе) 

 
 

A6.1.1.5. ОSTАLА ОPRЕMА ZА SDU 
 
Таbеlа 5. Оstаlа оprеmа zа SDU 

DЕО ОPIS ЈЕD. 
МЕRЕ ZАHТЕVI 

ОPŠТI ZАHТЕVI 

1.  
Оptički kаblоvi оdgоvаrајućih dužinа i sа 
оdgоvаrајućim kоnеktоrimа, anti-rat zаštitоm 
 

kоmplеt 

U zаvisn оsti оd 
tеhni čkоg rеšеnjа 
i оprеmе zа kојu 

sе оprеdеli 
pоnuđаč 

2.  STP kаblоvi оdgоvаrајućih dužinа sа RJ45 оklоplјеnim kоnеktоrimа CAT ≥ 5e 
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ОБРАЗАЦ  БР. 3 

МОДЕЛ УГОВОРА 

за извођење радова  
 

„ ТС 110/10 kV „ Ратко Павловић“ –     Пројектовање, набавка опреме са услугом 
монтаже и грађевински радови – Изградња ТС 110/10 kV „ Ниш 6“ – Ратко Павловић“ 

 
Закључен између уговорних страна: 

 
1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Ул. 

Масарикова бр. 1 – 3, адреса за пријем поште: 11070 Београд – Нови Београд, 
Булевар уметности бр. 12, матични број: 07005466, порески идентификациони број: 
100001378, чији је законски заступник в. д. директора Бојан Атлагић, мастер ек, које 
у складу са одредбама чланова 22, 84 и 85 Закона о облигационим односима, 
одредбама чланова 32 и 33 Закона о привредним друштвима и сагласно одредби 
члана 5 Одлуке о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности, 
број: 147302 од 7. јуна 2017. године, заступа остали заступник који је у складу са 
Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне Регистре регистрован на 
интернет електронској страници Агенције за привредне Регистре Београд, (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)  

(попунити и заокружити у складу са понудом) 

У случају да је поднета понуда са подизвођачем: 
Извођач je део набавке која је предмет овог уговора и то 
.....................................................................................................................................  
                    (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ...............................................................................................................  
 (навести скраћено пословно име подизвођача) 
а која чини ................% од укупне вредности набавке. 
Извођач одговара Наручиоцу за уредно извршење дела радова који је поверио 
подизвођачу. 
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу 
радова. 

Споразум о заједничком извршењу предметне јавне набавке је саставни део овог уговора. 
 
 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране констатују: 
● да је Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд на основу споразума о 
централизацији јавних набавки у Електропривреди Србије бр. 2712/3 од 18.06.2015 године 
као Тело за централизоване јавне набавке спровело отворени поступак јавне набавке бр. 
158-16 ради набавке радова на  „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ –     Пројектовање, 
набавка опреме са услугом монтаже и грађевински радови – Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 
6“ – Ратко Павловић“, у складу са чланом 32 и 62 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

● 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 11.05.2017. године, доставио 
Понуду бр._________ од __.__.____. године.  

● да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора бр. ________ од __.__.___. године 
донете у складу са чланом 108. ЗЈН, доделио Уговор о јавној набавци Извођачу.  

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је извођење радова на изградњи „ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – „Ратко 
Павловић“, у складу са Понудом бр. ________, од дана _________, Предмером и 
прерачуном (Образац структуре цене) и Техничком спецификацијом конкурсне 
документације за ЈН бр. 158-16 који су саставни део овог Уговора.    

УГОВОРЕНА ЦЕНА  

Члан 2. 
Уговорена цена за израду техничке документације – Израда техничке документације ТС, 
Предмер и предрачун), без обрачунатог ПДВ-а износи _________________ динара. 

Уговорена цена извођења предметних радова (без израде техничке документације) без 
обрачунатог ПДВ-а износи _________________ динара 

Укупна уговорена цена радова (сума цене за израду техничке документације и цена 
извођења предметних радова), без обрачунатог ПДВ-а износи _________________ 
динара. 

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима.  

Укупно уговорена цена укључује све зависне трошкове: ангажовања опреме и 
механизације, трошкове транспорта, царине уколико су опрема и материјал из увоза, 
трошкове шпедиције, комплетно осигурање до места испоруке и приликом испоруке, 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. 

Након закључења уговора, Наручилац прихвата корекцију уговорене цене изражену у 
динарима у складу са променом званичног средњег курса динара у односу на EUR, према 
подацима Народне Банке Србије, стављањем у однос средњег курса на дан настанка 
промета са средњим курсом на дан истека рока важења понуде. Корекција цене ће се 
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применити само када промена курса буде већа од ± 3% и вршиће се искључиво на основу 
писаног захтева Извођача, односно Нaручиоца. 

У случају примене корекције цене Извођач ће издати рачун на основу јединичних цена, а 
износ корекције цене ће исказати као корекцију рачуна у виду књижног 
задужења/одобрења. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  
Члан 3. 

 
Плаћање уговорене цене извршиће се на текући рачун Извођача на следећи начин: 
- Авансно ____% (максимално до 30%) од уговорене цене за извођење радова из члана 2 
став 2 овог Уговора (Образац 1, Табела 3, тачка 2, без цене за израду техничке 
документације – Израда техничке документације, Предмер и предрачун), након 
закључења Уговора, достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и 
банкарске гаранције за добро извршење посла, у року од 10 дана од дана пријема 
предрачуна.  
- од уговореног аванса до 98% од уговорене цене за извођење предметних радова из 
члана 2 став 3 овог Уговора, сукцесивно по утврђеним степенима готовости изведених 
радова, у законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна/ привремених 
ситуација уз сразмерно правдање аванса и уз услов да није истекао период важности 
банкарских гаранција за повраћај аванса и за добро извршење посла. 
Извођач може да фактурише до 98% уговорене цене за извођење предметних радова, 
након испуњених свих Уговорних обавеза до функционалнe проверe објекта и предате 
Изјаве о завршетку извођења радова. 
- преосталих 2% од уговорене цене за извођење предметних радова из члана 2 став 3 
овог Уговора у законском року до 45 дана од дана пријема исправне окончане ситуације за 
утврђених 100% степена готовости изведених радова, уз доставу Записника о 
функционалној провери објекта , без примедби, уз сразмерно правдање аванса и уз услов 
да није истекла важност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и 
за повраћај аванса. 
 
Уговор се може испунити највише до износа новчаних средстава која се плански 
опредељују Годишњим програмом пословања за године у којима ће се извршавати 
финансијске обавезе, а у складу са законом и општим и посебним актима Наручиоца. 
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. 
 
Ситуације морају бити оверене  од стране стручног надзорног органа. 
 
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 
Извођачем дефинисати рок плаћања (до 45 или до 60 дана) у зависности од статуса 
Извођача (субјекат јавног сектора или привредни субјекат). 

Члан 4. 

Коначна цена изведених радова утврдиће се кроз окончану ситуацију након завршетка 
радова на изградњи предметне трафостанице, а на основу потписане и оверене 
грађевинске књиге/грађевинског дневника, уз услов да је успешно обављен функционалнa 
проверa објекта изведених радова и уграђене опреме и материјала. 
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Извођач је у обавези да сву пропратну документацију, по завршетку свих радова, 
извршеноj функционалнoj провери објекта и испоруци окончaне ситуације, достави 
надзорном органу Наручиоца. 

РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 5. 
 

Рок за извођење радова је до_______ (максимално 24) месеца и почиње од дана увођења 
Извођача у посао, а завршава се даном достављања захтева за функционалну проверу 
објекта радова и Изјаве о завршетку радова. 

У случају да Наручилац захтева застој радова, због немогућности искључења комплетног 
или дела објекта ТС, или прикључних водова, надзорни орган Наручиоца ће у 
грађевинском дневнику то констатовати, а рок за извођење радова се продужава за 
период трајања застоја. 

Радови ће се изводити сукцесивно – са евентуалним застојима, а у складу са 
могућностима Наручиоца да обезбеди безнапонско стање, као и у складу са заједнички 
планираном и усвојеном динамиком. У том смислу, поједини радови где је то неопходно, 
би се изводили тек по одобреним искључењима трафостанице (ТС) и/или делова 
постројења и/или прикључних водова, што зависи од могућности електроенергетског 
система односно ЈП „Електромрежа Србије“ и „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. 

 
Након најаве искључења од стране Наручиоца, Извођач је дужан да прилагоди своје 
активности претходно одобреним терминима, односно дужини трајања искључења целог 
или дела објекта ТС или прикључних водова (без посебне надокнаде за застој и наставак 
извођења радова) и да предвиди рад и у поподневним сатима, викендом и/или у нерадне 
дане у циљу постизања договорене динамике.  

Сматра се да је уговор реализован када је успешно обављено функционална провера 
објекта односно пријем изведених радова и уграђене опреме и материјала, и предати 
пројекти изведеног стања на које је Наручилац дао сагласност. 

У случају да Извођач не изведе радове у уговореним роковима, Наручилац има право на 
наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро извршење посла у целости, као и 
право на раскид уговора. 
 
Приликом израде техничке документације и извођења радова Уговорне стране су дужне 
да поступају у складу са важећим одредбама Закона о планирању и изградњи и Закона о 
енергетици. 
 
Трафо станица ТС 110/10 kV „ Ниш 6“ – „ Ратко Павловић“  се гради на кп 151 и 152/9 КО 
Ниш-Ћеле Кула 
 
Извођач има право на продужење уговореног рока, након увођења у посао, у следећим 
случајевима:  

− Ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;  
− Ванредних догађаја везаних за одбрану земље; 
− Због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 

Извођач; 
− Због временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку 

потписивања уговора, а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, 
објеката, опреме и радне снаге; 
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− Прибављање услова и сагласности на пројекат и друге неопходне документације 
од надлежних институција – чекање од тренутка предаје захтева 

− Ревизија и усвајање пројеката од стране Наручиоца 
− Због застоја у радовима, због немогућности искључења комплетног или дела 

објекта ТС, или прикључних водова, 
− За накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону о јавним набавкама; 
− За  непредвиђене радове, за које Извођач у није знао или није могао знати да се 

морају извести, у поступку уговарања  сагласно Закону; 
− За вишкове радове уколико њихова вредност, прелази 10% (десет посто) од 

укупно уговорене цене радова, у поступку уговарања сагласно Закону о јавним 
набавкама. 
 

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач их одмах уписује у 
грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља у писменој 
форми, уз сагласност Стручног надзора, предлог Наручиоцу за продужење уговореног 
рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку 
у року од 3 (три) дана од пријема захтева.  
 
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора, у 
поступку уговарања сагласно Закону. 
 
Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:  

− Aко западне у доцњу (кашњење) са извођењем радова, због ванредних околности 
које су настале у време када је био у доцњи (у закашњењу);  

− За вишкове уговорених радова, до 10% укупно уговорене вредности радова. 
 

Извођач нема право на продужење рока за извођење радова, без изричите сагласности 
Наручиоца. 

 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

   Члан 6. 
Извођач је у обавези да преко Стручног надзора писмено обавести Наручиоца о 
завршетку радова на изградњи објекта и спремности истог за примопредају изведених 
радова, најкасније 3 (три) дана по завршетку свих радова.  

 
Члан 7. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова и опреме, као и коначни обрачун извршиће 
Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача, која ће сачинити Записник 
о квантитативном и квалитативном пријему истих.  
 
Потписивањем Записника о квалитативном и квантитативном пријему опреме и изведених 
радова, омогућује се спровођење коначног обрачуна. 
 

Члан 8. 
Примопредају и коначни обрачун изведених радова и испоручене опреме врши Комисија 
за примопредају и коначни обрачун и то у две фазе:  

I фаза – примопредаја: квалитативна и квантитативна примопредаја свих изведених 
радова и опреме и примопредаја документације сходно Закону о планирању и 
изградњи. У току примопредаје Комисија саставља Записник о примопредаји, који 
потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије;  
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II фаза - коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове и испоручену 
опрему, као саставног дела јединственог Записника о примопредаји и коначном 
обрачуну, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије.  
 

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било 
нужно уз примопредају изведених радова, Извођач је дужан да и те недостатке отклони у 
остављеном року. 

 
Члан 9.  

Извођач је дужан да сарађује са Комисијом за примопредају изведених радова и 
испоручене опреме (са квалитативним и квантитативним прегледом и пријемом) и да 
поступи по свим захтевима те Комисије.  
 
Наручилац и Извођач су дужни да Комисији за примопредају изведених радова обезбеде 
сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи.  
Уколико Комисија за примопредају у свом извештају констатује примедбе на изведене 
радове и испоручену опрему, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи 
Комисија.  
 
Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за 
примопредају, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке о трошку 
Извођача путем наплате гаранције банке за добро извршење посла.  
 
По добијеном позитивном извештају Комисије за примопредају, Наручилац и Извођач ће, 
без одлагања, а најкасније у року 7 (седам) дана, приступити примопредаји и коначном 
обрачуну изведених радова и испоручене опреме. Комисија за примопредају је 
састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорних страна, уз 
учешће Стручног надзора и одговорних лица Извођача.  
 
Након примопредаје изведених радова и испоручене опреме може се приступити 
коначном обрачуну изведених радова. 

Члан 10. 
Ако буде било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници 
Наручиоца и Извођача сачиниће Записник са примедбама који ће Извођача обавезивати 
да их у року од 10 дана отклони и процес реализације уговора усагласи са условима из 
конкурсне документације.  
 
У супротном радови и опрема се не сматрају примљеним, а Наручилац ће раскинути овај 
Уговор и активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% од 
вредности Уговора без ПДВ-а. 

Члан 11. 
Ако из било којих разлога није могуће извршити квантитативни и квалитативни пријем 
предмета Уговора или ако нема услова за извршење јер Извођач није у стању да изврши 
обавезе из овог Уговора, Наручилац ће оставити накнадни рок за извршење истог. Ако ни 
у накнадном року не буде извршен квантитативни и квалитативни пријем, Наручилац ће 
раскинути овај Уговор и наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
целости. 

Члан 12. 
За кварове настале на испорученој опреми и изведеним радовима у гарантном року, а који 
нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Извођач је дужан да се одазове на први 
позив Наручиоца, у року од 24 часа од тренутка пријема писменог захтева за сервисом од 
стране овлашћеног лица Наручиоца. 
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ВИШКОВИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 

 
Члан 13. 

 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова, 
накнадних и непредвиђених радова Извођач је дужан да о томе обавести стручни надзор 
и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности 
Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове, накнадне и непредвиђене  
радове.  
 
Стручни надзор није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца, одлучује у име 
Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених 
радова (накнадни, непревиђени радови и вишкови радова), као и о обиму уговорених 
радова који се не изводе. 
 
Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова, уз сагласност 
стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за 
спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, 
појава воде и сл.). Извођач и стручни надзор су дужни да одмах по наступању ванредних и 
неочекиваних догађаја о томе обавесте Наручиоца, како би за и те хитне непредвиђене 
радове добили сагласност, а Наручилац за те потребе спровео одговарајући поступак 
набавке (са или без примене Законa о јавним набавкама). 
 
Посебне узансе о грађењу ће се примењивати за евентуалне вишкове радова до 10 % од 
уговорених количина по ставкама из Обрасца 2 – Структура цене, а за остале вишкове 
радова ће се примењивати Закон о јавним набавкама. 
 
Осим радова који би припадали категорији радова у смислу члана 7. тачка 3. Законa о 
јавним набавкама, евентуални накнадни и непредвиђени радови, као и вишкови радова 
преко 10% од уговорених количина по ставкама из Обрасца 2 – Структура цене, морају 
бити уговорени сходно Закону о јавним набавкама: 

•     сви накнадни радови, 
•     непредвиђени радови, за које Извођач није знао или није могао знати да се морају 
извести, 
•     сви вишкови радова преко 10% од уговорених количина по ставкама из Обрасца 2 – 
Структура цене. 

ПРИЈЕМНО ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ  

Члан 14. 

Пре испоруке и уградње 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. 
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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. 

Након поново извршеног пријемног испитивања у делу који у претходном испитивању није 
задовољио сачиниће се и обострано потписати Записник о успешно обављеном 
пријемном испитивању. 

ФУНКЦИОНАЛНА ПРОВЕРА ОБЈЕКТА 
Члан 15. 

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 Предмеру и прерачуну (Обрасцу 
структуре цене), успешно завршеног испитивања пред пуштање у рад, достављених 
корисничких упутстава, Извођач ће писаним путем упутити Наручиоцу захтев за 
функционалну проверу објекта односно пријем изведених радова и уграђене опреме и 
материјала 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 односно пријем изведених радова 
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 односно 
пријем изведених радова и уграђене опреме и материјала ће бити поновљен 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. 

 

ГАРАНТНИ РОК 
Члан 16. 

За изведене радове гарантни рок је________месеци (мин. 60 месеци) од потписивања 
Записника о функционалној провери објекта, без примедби. 

За испоручену и уграђену опрему гарантни рок је______ месеца (мин. 24 месеца) од 
потписивања Записника о функционалној провери објекта, без примедби. 

У гарантном периоду одзив на интервенције за изведене радове из става 1 овог члана 
износи ___ календарска дана (максимално 2 календарска дана) од писаног позива 
Наручиоца. 

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке у току трајања гарантног 
периода. 

Члан 17. 
За опрему, подаци који су дати у Обрасцима – изјавама о ауторизацији понуђене опреме, а 
односе се на гарантни период, овлашћеног сервисера, биће унети у коначан уговор. 
Извођач је дужан да на позив Наручиоца изврши детекцију квара. 
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Након извршене детекције, Извођач је дужан да изврши поправку опреме на лицу места 
или у фабрици код Произвођача ако је Произвођач из Републике Србије. Трошкови 
поправке и транспорта (демонтажа опреме, транспорт до фабрике, поправка, транспорт 
до трафостанице, монтажа опреме, испитивање и успешно стављање у функцију) падају 
на терет Извођача. 
Уколико није извршена поправка, Извођач је дужан да опрему замени новом, односно ако 
је Произвођач опреме страног порекла поправи је у фабрици код Произвођача или је 
замени новом. Трошкови замене односно поправке и транспорта (демонтажа опреме, 
транспорт до фабрике, транспорт до трафостанице, увозне и извозне таксе са 
шпедитерским услугама, поправка, монтажа опреме, испитивање и успешно стављање у 
функцију) падају на терет Извођача. У том случају се продужава гарантни период за 
период колико је опрема била ван погона – функције. 

УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО 

Члан 18. 
Наручилац најмање 7 (седам) дана унапред писмено обавештава Извођача и Стручни 
надзор о датуму увођења Извођача у посао.  
 
Под увођењем извођача у посао подразумева се испуњење оних обавеза Наручиоца без 
чијег претходног испуњења започињање радова фактички није могуће или правно није 
дозвољено. 
 
Стручни надзор уводи Извођача у посао што се уписује на почетку грађевинског дневника 
и обострано потписује. Примопредаја нарочито обухвата: 
− Предају локације  
− Предају техничке документације 
− Обезбеђење финансијских средстава – уплата уговореног аванса. 
 
Стручни надзор уводи Извођача у посао што се уписује на почетку грађевинског дневника 
и обострано потписује и оверава.  

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 19. 

Извођач је у обавези да радове изведе у складу са Техничком спецификацијом и 
Обрасцем структуре цене из Понуде из члана 1. Уговора, важећим Законом о планирању и 
изградњи (Сл.гл.РС бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлуку УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 – одлуку УС, 50/2013 – одлуку УС, 98/2013 – одлуку УС, 132/2014 и 145/2014)., 
Законом о безбедности и здрављу на раду и другим важећим подзаконским актима, 
стандардима, препорукама и техничким прописима и правилима струке за ову врсту 
делатности као и да пружи доказе о квалитету изведених радова. Такође је обавезан, да 
се придржава одредби уговора, као и датих упутстава, најава и потврда од стране 
надзорног органа или овлашћеног лица Наручиоца, као и од стране координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази пројектовања и фази извођења радова (уколико 
буде именован). 

Извођач се обавезује да ће материјал и електроенергетска опрема бити произведени и 
испоручени у свему према Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене из Понуде 
из члана 1. Уговора и важећим техничким прописима и стандардима и правилима струке 
који се односе на уговорену опрему. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 20.   
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања (за евентуално уговорен аванс) 

Извођач се обавезује да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног 
плаћања и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, 
издату у висини уговореног аванса (до 30% од уговорене цене из члана 2. став 2 овог 
Уговора) без ПДВ-а са роком важења 10 (десет) календарских дана дужим од уговореног 
рока за реализацију уговора. 
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави  
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања. 

Извођач може да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања са роком 
важења не краћим од 6 месеци рачунајући од дана почетка важења банкарске гаранције, с 
тим да је обавезан да на сваких шест месеци, 15 дана пре истека банкарске гаранције, без 
обавештења Наручиоца, продужава гаранцију банке на износ који је умањен за износ 
оправданог аванса. Уколико Извођач не продужи банкарску гаранцију у наведеном року 
Наручилац ће наплатити у целости банкарску гаранцију за добро извршење посла и то 
може бити основ за раскидање уговора. Последња гаранција, односно последње 
продужење банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, мора бити са роком 
важења које је најмање 10 дана дужи од уговореног рока за реализацију уговора, односно 
са роком важења до 10.01.2020. године. 

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. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи. 

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов наступања 
правног дејства Уговора. 

 
У случају неиспуњавања уговорних обавеза по свим члановима овог Уговора, као и у 
случају једностраног раскида Уговора од стране Извођача, Наручилац има право да у 
целости наплати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију 
за добро извршење посла  

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 21. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла  
Извођач се обавезује да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење 
посла и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату 
у висини 10% од укупно уговорене цене из члана 2. став 3 овог Уговора, без обрачунатог 
ПДВ-а, са роком важења 10 (десет) календарских дана дужим од уговореног рока за 
реализацију уговора. 

Извођач може да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла са роком важења 
не краћим од 6 месеци рачунајући од дана почетка  важења банкарске гаранције, с тим да 
је обавезан да на сваких шест месеци, 15 дана пре истека банкарске гаранције, без 
обавештења наручиоца, продужава гаранцију банке на исти износ. Уколико Извођач не 
продужи банкарску гаранцију у наведеном року Наручилац ће наплатити у целости 
банкарску гаранцију за добро извршење посла и то може бити основ за раскидање 



ЈП "Електропривреда Србије" Београд Конкурсна документација 
  Јавна набавка бр. 158-16 

Страна 241 од 269 
 

уговора. Последња гаранција, односно последње продужење банкарске гаранције за 
добро извршење посла, мора бити са роком важења које је најмање 10 дана дужи од 
уговореног рока за реализацију уговора, односно са роком важења до 10.01.2020. године. 

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави  
банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов наступања 
правног дејства уговора. 
 
Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове и мањи износ, сматраће се 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 случају једностраног  раскида уговора од стране 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 22.   

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 10 дана дужи 
од уговореног 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,  
- фотокопију ОП обрасца, 
-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 у 
тренутку примопредаје предмета уговора и потписивања Записника о квантитативном и 
квалитативном пријему – без примедби, или најкасније 5 дана од извршене примопредаје 
предмета уговора.  
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Уколико се средство финансијског обезбеђења не доставе у уговореном року, Наручилац 
има право да наплати средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за 
повраћај аванса. 
 
У складу са динамиком извршења испоруке, Извођач има обавезу да продужава рок 
важења средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  
и то најкасније 10 дана пре истека претходно достављеног, тако да гарантни рок за 
предмет уговора буде обухваћен средством финансијског обезбеђења. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

 
Члан 23. 

Обавезе Извођача су: 
• да изведе радове из предмета овог Уговора изведе у свему према важећим 

техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту 
радова и објекта, важећим законским прописима, техничким упутствима 
Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора; 

• да по потписивању уговора у року од 3 (три) дана одреди свог представника 
задуженог за реализацију обавеза из уговора и о томе обавести Наручиоца у 
писаној форми; 

• у складу са важећим законима обезбеди следећа стручна лица: 
− Одговорне извођаче радова, по струкама, са одговарајућим лиценцама 
− Лице одговорно за безбедност и здравље на раду 
− Координатора за безбедност и здравље на раду 
− Лице за праћење и контролу система квалитета; 
− Лице за противпожарну заштиту у складу са Законом о заштити од пожара 

• да писменим путем обавести Наручиоца о могућим кашњењима у роковима, као 
и о разлозима кашњења. Обавештење доставити Наручиоцу најкасније 7 (седам) 
дана пре истека рока из Члана 5. уговора. У противном, сматраће се да Извођач 
нема основа за остваривање права на продужење рока и примењиваће се 
одредбе овог уговора; 

• да изради детаљан динамички план извођења уговорених радова и испоруке 
опреме, потписан и оверен од стране Извођача и стручног надзора, достави 
Наручиоцу на усвајање; 

• дужан је да уради Елаборат о уређењу градилишта и Елаборат о безбедности и 
здрављу на раду и све запослене на градилишту упозна са елаборатима, и да 
одреди лице задужено за безбедност и здравље на раду.  Дужан је да све 
запослене упозна са опасностима, штетностима и ризицима на тим радним 
местима  у складу Актом о процени ризика за та радна места, да одреди лице 
задужено за безбедност и здравље на раду,  и  да по извршеној испоруци место 
радова доведе у стање сходно важећим законским прописима; 

• на погодан начин, од почетка извођења радова обезбеди и чува градилиште, 
изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или 
уништења, све до примопредаје објекта; Извођач сноси трошкове чувања и 
обезбеђења; 

• да на градилишту предузме све потребне мере сигурности ради обезбеђења 
објекта, радова, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и животне 
средине. Трошкове спровођења ових мера сноси Извођач; 

• да уредно одржава градилиште, материјал депонује правилно и обезбеди 
несметани саобраћај; 
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• да по изведеним радовима, уклони сав преостали материјал, опрему и све 
привремене градилишне инсталације, место радова доведе у стање сходно 
важећим законским прописима, и да по завршетку радова уреди и очисти 
градилиште око објекта и сам објекат; 

• по завршетку радова писаним путем обавестити Наручиоца о завршетку радова; 
• да осигура објекат у изградњи и запослене, као и да осигура од одговорности из 

делатности према трећим лицима за послове који су предмет овог уговора и  да 
Наручиоцу достави полису; 

• Извођач је у обавези да на градилишту формира, чува и води, поред техничке 
документације и следећу документацију:  

− Грађевински дневник;  
− Грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним 

заглављем; са скицама и котираним мерама узетим на лицу места; са 
аналитичким доказом изведених количина (доказнице количина изведених 
радова); са потписом обрађивача; са датумом, потписом и личним 
печатом одговорног извођача радова и Стручног надзора;  

− Књигу инспекције; 
− Детаљни динамички план извођења радова са ресурсним плановима, као 

управљачки  документ за организовање, извршење и праћење 
реализације;  

− Сертификате уграђених материјала, опреме и готових производа, 
гарантне листове,  записнике о испитивању уређаја и инсталација, и 
остала документа и записнике од  важности за период изградње, техничког 
прегледа и експлоатације објекта.  

− Геодетско обележавање и праћење у току извођења радова унутар 
објекта и у спољашњем делу објекта 

− Достави списак запослених са личним подацима и возилима која ће 
радити на извођењу уговорених радова 

• у току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова између Наручиоца и 
Извођача, Извођач је обавезан да сву техничку документацију и документацију 
вођену у току реализације овог Уговора, записнички преда Наручиоцу, 

• Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим 
производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе 
градилишта; 

• Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и 
Стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и 
опреме, те да по тим примедбама о свом трошку отклони недостатке или 
пропусте; 

• Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку:  
− Опремљене канцеларије на градилишту за потребе Стручног надзора и 

Наручиоца;  
− Организацију градилишта, градилишну ограду, израду и одржавање 

интерних градилишних саобраћајница као  и све потребне прилазе 
градилишту у складу са елаборатом организације градилишта; 

− Грађевинске прикључке (електрична енергија, вода, канализација, ПТТ и 
др.) и да сноси  трошкове утрошене електричне енергије, воде, 
канализације, ПТТ услуга, одношења смећа и др, од дана увођења у 
посао, до примопредаје објекта;  

− Услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком 
плану, по свим временским условима;  
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− Надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме;  
− Обезбеђење и чување градилишта, објекта до његове примопредаје;  
− уради фото документацију, за све фазе у току извођења радова, и 

Наручиоцу достави у 2 (два) примерка у електронској форми, на CD-у. 
− Евидентира све измене у току градње, у односу на главни и извођачки 

пројекат, уради подлоге за израду пројекта изведеног објекта, и у 
електронској форми достави Наручиоцу. 

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 24. 
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 20 
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 тачком 9 Прилога о безбедности и здравља 
на раду,  

• 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 приликом израде техничке документације сарађује и усаглашава се са 
захтевима  овлашћених лица Наручиоца, 

• да испуни и друге обавезе у току реализације Уговора у складу са важећом 
законском регулативом. 

 

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 25. 

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, 
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• 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, 

• да по позиву Извођача и након достављања захтева за технички пријем изведених 
радова и уграђене опреме, организује и изврши функционалну проверу објекта 

• 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 26. 
У погледу примене мера из безбедности и здравља обавезе Извођача и Наручиоца су 
следеће: 

• Да не дозволе улазак радника који немају одобрење од стране Наручиоца, 

• Извођач је у обавези да по потреби изради Елаборат о уређењу градилишта и да га 
достави надлежној инспекцији рада приликом пријаве почетка радова у складу са 
Законом о безбедности и здрављу на раду, 

• Наручилац је у обавези да надлежној инспекцији рада пријави градилиште, у складу 
са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретни 
градилиштима,  

• Извођач је у обавези да на градилишту предузме све мере заштите и обезбеђења 
градилишта, од евентуалних штета по запослене, трећа лица и имовину, као и да 
преузме одговорност за последице због необезбеђености и необележености 
градилишта, 

• Наручилац је у обавези да по потреби, а пре почетка рада на градилишту обезбеди 
План превентивних мера (у складу са одредбама из члана 8 и 9 Уредбе о 
безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима 
Сл.гл.Р.С.бр.14/2009; 95/2010), као и да по потреби именује координаторе за 
безбедност и здравље на раду у фази пројектовања и извођења радова, 

• Наручилац је дужан да са Извођачем и координатором за безбедност и здравље на 
раду, максимално координира у току извођења радова, 

• обавеза Наручиоца је да изврши обуку запослених код Извођача у погледу примене 
мера и интерних прописа код Наручиоца, за извођење радова у близини напона на 
електроенергетским објектима напонског нивоа 110 kV и 35 kV, односно на 
објектима тог типа,  

• да након закључења Уговора, уколико је потребно, закључе Споразум о сарадњи у 
примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених. 

Члан 27. 
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 
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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. 
У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац 
може раскинути овај Уговор. 

Члан 28. 
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 29. 
Извођач је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, 
префесионалних обољења и обољења у вези са радом. 
 

Члан 30. 
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 31. 
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 безбедности и здравља 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. 

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ  ЗАКАШЊЕЊА У ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
Члан 32. 

У случају прекорачења уговореног рока за завршетак извођења радова из члана 5. 
Уговора, Наручилац има право да наплати уговорну казну у износу од 0,5% од уговорене 
цене радова (без ПДВ-а) из члана 2. став 3 овог Уговора, за сваки радни дан кашњења. 
Висина уговорне казне не може прећи износ од 5% од уговорене цене из члана 2. став 3 
овог Уговора (без ПДВ-а). 
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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. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, 
док се банкарска гаранција за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 
21. овог Уговора.  

ВАЖНОСТ УГОВОРА 
Члан 33. 

Овај Уговор се сматра закљученим, под одложним условом, када га потпишу овлашћена 
лица уговорних страна, а ступа на правну снагу када Извођач испуни одложни услов и у 
уговореном року достави средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса и за 
добро извршење посла. 
 
Уговор се закључује до реализације уговорних обавеза, а најдуже до 31.12.2019. године.  

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Члан 34. 

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 35. 

Наручилац 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, као и 
услед околности наведених у члану 5. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог уговора изврше у 
писаној форми – закључивањем Анекса уз овај Уговор. 

ВИША СИЛА 
Члан 36. 

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. 
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РАСКИД УГОВОРА  
Члан 37. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга 
страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не 
испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим 
путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, 
услед чега сматра овај уговор раскинутим.  

 

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 

Члан 38. 

Наручилац у складу са својим интерним актима именује лице задужено за праћење 
реализације овог Уговора и комуникацију са задуженим лицима Извођача. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39. 

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 писмено 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. 

Члан 40. 

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 41. 
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 42. 

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. 

Члан 43. 

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. 
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Члан 44. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих  по 2 (два) примерка 
припадају свакој од уговорних страна.  

 

 

          ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                ЗА НАРУЧИОЦА 
               директор                                                                        Остали заступник 

      у складу са Одлуком о преносу овлашћења 
      и утврђивању надлежности и одоговрности 

      бр. 147302 од 7.јуна 2017. године 
     

_______________________                                            ________________________ 
                                                                   
 
 
                 ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 
                              в.д.  директора 
                                                      ________________________                             
                                         Милорад Грчић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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ОБРАЗАЦ  3А 

МОДЕЛ ПРИЛОГА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 
 

за радове на изградњи „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ – Пројектовање, набавка опреме 
са услугом монтаже и грађевински радови – Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – „Ратко 
Павловић“, а који је саставни део Уговора који је заведен код Извођача под бројем 
________________________ од _______________ односно код Наручиоца под бројем 
________________________ од _______________ (попуњава се након доделе Уговора 
изабраном Понуђачу). 

 
1. Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Ул. Масарикова 
бр. 1 – 3, адреса за пријем поште: 11070 Београд – Нови Београд, Булевар уметности бр. 
12, матични број: 07005466, порески идентификациони број: 100001378, чији је законски 
заступник в. д. директора Бојан Атлагић, мастер ек, које у складу са одредбама чланова 
22, 84 и 85 Закона о облигационим односима, одредбама чланова 32 и 33 Закона о 
привредним друштвима и сагласно одредби члана 5 Одлуке о преносу овлашћења и 
утврђивању надлежности и одговорности, број: 147302 од 7. јуна 2017. године, заступа 
остали заступник који је у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за 
привредне Регистре регистрован на интернет електронској страници Агенције за 
привредне Регистре Београд, (у даљем тексту:  Наручилац) 
 
  и 
 
Извођач: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(уписати назив, адресу и ПИБ, Извођача или једног из групе извођача) 

кога заступа директор: _____________________________, заједнички учествује са осталим 
учесницима у групи понуђача  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 (уписати назив, адресу и ПИБ остале учеснике из групе извођача) 
или ангажује следеће подизвођаче: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 (уписати назив, адресу и ПИБ подизвођача) 

 
Наручилац и Извођач 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. 
 
Наручилац посебно истиче и указује: 
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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 аката Наручиоца, 
која регулишу ову материју. 

2. Да Наручилац захтева од Извођача да се приликом извођења радова који су 
предмет горе наведеног 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 најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду 
или професионалних болести. 

3. Да Извођач прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става. 
 
Предмет 
                                                                   Тачка 1. 
 Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза 
Извођача, 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, 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 периоду, 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 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 здравље запослених и свих других лица која ангажује за 
извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у 
саобраћају. 

Тачка 4. 

Извођач 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, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема 
за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом 
отклањања недостатака у гарантном периоду, 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 спровођења БЗР; 
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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; 

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 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 по питању повреда на раду, односно оштећења 
средстава за рад. 

Тачка 7. 

Извођач 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 је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, 
односно стручне налазе, извештаје, атесте 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 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 код Извођача. 

Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач 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. 
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Тачка 10. 
Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав 
рад приликом извођења радова који су предмет Уговора. 
Извођач 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 и надлежну инспекцијску службу. 
Извођач 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 става 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 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 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. 
 

          ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                ЗА НАРУЧИОЦА 
                директор                                                                    Остали заступник 

      у складу са Одлуком о преносу овлашћења 
      и утврђивању надлежности и одоговрности 

      бр. 147302 од 7.јуна 2017. године 
                                                                        

______________________                                            ________________________ 

                                                                    
                                                                                     ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 
                              в.д.  директора 
 

                                                      ________________________                             
                                         Милорад Грчић 
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Напомена:  

Образац је потребно попунити, потписати и оверити печатом. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
овласти једног понуђача из групе понуђача да потпише и печатом оверит образац. 

Овај модел прилога о безбедности и здрављу на раду представља садржину прилога о 
безбедности и здрављу на раду који ће бити закључен са изабраним понуђачем и представљаће 
саставни део Уговора. 
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ОБРАЗАЦ БР. 4. 
 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 
и 68/15) ,члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС“, бр.86/15) понуђач ______________________ из 
___________________ ул. _____________ бр.___________________ даје 
 
 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду бр.________ 
за јавну набавку бр. 158-16, „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ – Пројектовање, набавка 
опреме са услугом монтаже и грађевински радови – Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – 
„Ратко Павловић“, Наручиоца – Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Тело 
за централизоване јавне набавке, по Позиву за подношење понуда објављеном на 
Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа  и 
интернет страници наручиоца дана 11.05.2017. 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 ништаван. 

 
 
 

           Датум                 Понуђач 
 
________________                        М.П.                               ______________________ 

                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака 
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ОБРАЗАЦ  БР. 5. 

 
 

Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем 
 

И З Ј А В У 
 

 

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде за 
јавну набавку радова бр. 158-16: „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ – Пројектовање, набавка 
опреме са услугом монтаже и грађевински радови – Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – 
„Ратко Павловић“, 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 
 
________________                        М.П.                             ______________________ 

                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, 
потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача.  
Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ БР.6 
 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Ред.бр. Име и презиме Стручна спрема и радно 
место 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

6. 
 

  

7. 
 

  

8.   

 
9. 

  

 
10. 

  

 
11. 

  

 
12. 

  

 
13. 

  

14. 
  

15. 
  

16. 
  

17. 
  

18. 
  

19. 
  

20. 
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21. 
  

22. 
  

23. 
  

24. 
  

25. 
  

26. 
  

27. 
  

28. 
  

 
Место и датум   МП                         Понуђач 
 
________________       _________________ 
 

 

 

 

 

Напомена:Овај образац се може копирати у потребном броју примерака. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ЈП "Електропривреда Србије" Београд Конкурсна документација 
  Јавна набавка бр. 158-16 

Страна 259 од 269 
 

ОБРАЗАЦ БР.7 

 
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. 
 1. 

 
 
Торањска дизалица – кран 

2. 
 

2. 

Теретно возило са 
хидрауличном дизалицом 
момента 
носивости преко 15 t/m 

1. 
 

    3. 

 
 
Теретно возило бруто 
носивости преко 3,5 t 

 
1. 

1. 
 
2. 
 

4. 

Комбиновано возило за 
превоз радника и терета 

3. 
 

5. Фасадна скела 4000m2  

 
 

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.8 

 
 

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 бр. 158-16: „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ – Пројектовање, набавка опреме 
са услугом монтаже и грађевински радови – Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – „Ратко 
Павловић“, овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку функционалне провере 
објекта односно пријема изведених радова и уграђене опреме и материјала или најкасније 
5 дана од извршене 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, оверену 
фотокопију ОП обрасца (оверени потписи) и оверену фотокопију Картона депонованих 
потписа од стране банке.  
 
 
 
 
 
 

 
           Датум                   Понуђач 
 
________________                        М.П.                             ______________________ 

                                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ 9 

 
 
 

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.158-16. 
 
 

 
 
  
 

        
 Овлашћено лице Овлашћено лице 

  Понуђача        Наручиоца 

 

______________________  М.П.  ______________________ 
 
 
 
 
 

Напомена: 
Потврду попуњава, потписује и оверава овлашћено лице Наручиоца. 
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ОБРАЗАЦ  БР.10 
Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    
Адреса седишта:  
Матични број:    
ПИБ:    

 
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

Којом Понуђач потврђује да је:  
1. у периоду од последње 4 године (2013-2016. год.) уградио опрему за ТС у GIS технологији за напонски ниво 110 kV или више 
2. у периоду од последње 4 године (2013-2016. год.) уградио најмање 1 РП 10 kV (сличног типа као у понуди) 
3. у периоду од последње 4 године (2013-2016. год.) извео грађевинске радове на изградњи или реконструкцији објеката ТС напонског 

нивоа 110kV или више. 

 
Ред 
Бр. 

 
Назив  

Наручиоца  

 
Место 

седишта 
наручиоца  

 
Контакт 
телефон 

наручиоца  

 
Предмет 
Уговора  

 
Година 

изведених 
радова 

Вредност 
изведених радова (у динарима  

без ПДВ-а) 

1.  
 
 
 

     

2.  
 
 
 

     

3.  
 
 
 

     

4.  
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Понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, односно потврду свога наручиоца (купца) - крајњег 
корисника (власника ЕЕО), потписану и печатирану, фотокопије Уговора и фотокопиране ситуације зa  изведене радове. 
Понуђач може поднети потврду и на неком другом обрасцу, под условом да такав образац садржи најмање онолико података колико 
садржи образац потврде (образац 10).  
 
 

За понуђача 
 

(м.п.)   _________________________ 
   (потпис) 

       
      _________________________ 

(читко навести име и презиме) 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2017. године 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
 

5.  
 
 

     

 
 
 

   УКУПНО за 2013., 2014. 2015. и 2016. годину. 
(у динарима без ПДВ-а) 

 
 
 



ЈП "Електропривреда Србије" Београд Конкурсна документација 
  Јавна набавка бр. 158-16 

Страна 264 од 269 
 

ОБРАЗАЦ  БР.11 
_____________________________________ 
(Назив и место Наручиоца/Наручиоца (крајњи корисник – власник ЕЕО) на чијим објектима су се изводили радови)) 

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА/НАРУЧИОЦА О РЕАЛИЗОВАНИМ УГОВОРИМА  

Потврђујемо да је понуђач____________________________ из __________________ за наше потребе успешно извео радове 
_______________________________________________________________________________________________________, а појединачни износ 
изведених радова наведен је у табели (без ПДВ-а). 
 

Ред. 
бр. Предмет уговора 

Назив трафостанице 
на којој су се 

изводили радови 

Вредност изведених 
радова Година извођења радова 

 
1.  

 
 

  

 
2. 

 
 

 

 
 
 

  

3. 
 

   

Ова потврда се издаје понуђачу __________________________________________________ из ________________________ за  

учешће у ЈН бр. 158-16 за набавку радова: „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ – Пројектовање, набавка опреме са услугом монтаже и 
грађевински радови – Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – „Ратко Павловић“, Наручиоца ЈП "Електропривреда Србије" Београд  

Име и презиме овлашћеног лица Наручиоца/Наручиоца: ___________________________ 

Контакт телефон:_________________ 
Место и датум     МП  Наручилац/Инвеститор)  

(крајњи корисник на чијим објектима су се изводили радови) 
 
________________      ____________________________ (потпис овлашћеног лица наручиоца) 
Oбразац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ  БР.10А 
Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    
Адреса седишта:  
Матични број:    
ПИБ:    

 
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

 
Којом Понуђач потврђује да је пружио услугу пројектовања, израде техничке документације која је испоручена и прихваћена за потребе изградње 
и извођења радова на изгрaдњи/реконструкцији трафостанице 110 kV или вишег напонског нивоа, у укупном износу не мањем од 40.000.000,00 
динара у претходне четири године (2013,2014., 2015. и 2016. год.) 

 

 
Ред 
Бр. 

 
Назив  

Наручиоца  

 
Место 

седишта 
наручиоца  

 
Контакт 
телефон 

наручиоца  

 
Предмет 
Уговора  

 
Година 

извршења 
услуге 

Вредност 
извршених услуга (у динарима  

без ПДВ-а) 

1.  
 
 
 

     

2.  
 
 
 

     

3.  
 
 
 

     

4.  
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Понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, односно потврду свога наручиоца (купца) - крајњег 
корисника (власника ЕЕО), потписану и печатирану, фотокопије Уговора и фотокопиране ситуације зa  извршене услуге. 
Понуђач може поднети потврду и на неком другом обрасцу, под условом да такав образац садржи најмање онолико података колико 
садржи образац потврде (образац 10а).  
 
 

За понуђача 
 

(м.п.)   _________________________ 
   (потпис) 

       
      _________________________ 

(читко навести име и презиме) 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2017. године 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
 

5.  
 
 

     

 
 
 

   УКУПНО за 2013., 2014. 2015. и 2016. годину. 
(у динарима без ПДВ-а) 
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ОБРАЗАЦ  БР.11А 
_____________________________________ 
(Назив и место Наручиоца/Наручиоца (крајњи корисник – власник ЕЕО) на чијим објектима су се извршиле услуге 

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА/НАРУЧИОЦА О РЕАЛИЗОВАНИМ УГОВОРИМА  

Потврђујемо да је понуђач____________________________ из __________________ за наше потребе успешно извршио услуге 
_______________________________________________________________________________________________________, а појединачни износ 
извршених услуга наведен је у табели (без ПДВ-а). 
 

Ред. 
бр. Предмет уговора 

Назив трафостанице 
на којој су се 

извршиле услуге 

Вредност извршених 
услуга Година извршења услуга 

 
1.  

 
 

  

 
2. 

 
 

 

 
 
 

  

3. 
 

   

Ова потврда се издаје понуђачу __________________________________________________ из ________________________ за  

учешће у ЈН бр. 158-16 за набавку радова: „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ – Пројектовање, набавка опреме са услугом монтаже и 
грађевински радови – Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – „Ратко Павловић“, Наручиоца ЈП "Електропривреда Србије" Београд  

Име и презиме овлашћеног лица Наручиоца/Наручиоца: ___________________________ 

Контакт телефон:_________________ 
Место и датум     МП  Наручилац/Инвеститор)  

(крајњи корисник на чијим објектима су се изводили радови) 
 
________________      ____________________________ (потпис овлашћеног лица наручиоца) 
Oбразац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ 12 

ИЗЈАВА О АУТОРИЗАЦИЈИ ПОНУДЕ  
Скраћено пословно име 
произвођача: 

 

Седиште:    

Адреса седишта:  
У својству произвођача: 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................     
навести  назив, тип/ознаку,  добра за које се даје ауторизација  
изјављујем да у потпуности подржавам понуђача: 

 
Скраћено пословно име  
понуђача: 

 

Седиште:    

Адреса седишта:  
 
који је поднео понуду за јавну набавку „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ – 
Пројектовање, набавка опреме са услугом монтаже и грађевински радови – 
Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 6“ – „Ратко Павловић“, ЈН бр.158-16, Наручиоца 
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд Тело за централизоване јавне 
набавке. 
Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему: __________(минимум 24) месеца 
од потписивања Записника о функционалној провери објекта односно пријему 
изведених радова и уграђене опреме и материјала, без примедби. Извођач радова 
је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања 
гарантног рока. 
 
У својству произвођача опреме понуђене у отвореном поступку Јавне набавке 
бр.158-16 изјављујем да је овлашћен сервисер за време трајања гарантног 
периода 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(уписати назив, адресу и бр.тел./бр.факса овлашћеног сервисера). 

 
              Место и датум                         Произвођач 

              М. П.  
   _______________________                   _________________________ 
  (потпис овлашћеног лица)  

 
Напомена: Образац ископирати у потребном  броју примерака.  
Изјаве о ауторизацији се достављају за 110kV расклопно постројење, 10kV расклопно 
постројење и уређаје за релејну заштиту и управљање. 
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ОБРАЗАЦ БР. 13 

 
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова: „ТС 110/10 kV „Ратко Павловић“ – Пројектовање, набавка 
опреме са услугом монтаже и грађевински радови – Изградња ТС 110/10 kV „Ниш 
6“ – „Ратко Павловић, на основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. 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 
 

трошкови прибављања средстава 
обезбеђења 

 
__________ динара без ПДВ 

Укупни трошкови без ПДВ -а  
__________ динара 

ПДВ  
__________ динара 

 
Укупни  трошкови са ПДВ –о м 

 
__________ 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.    ______________________ 
           (потпис овлашћеног лица) 
 
Напомена: 
-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали 
наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади 
-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)  
-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није 
дужан да му надокнади трошкове 


