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УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ
ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ (ТС)
за потребе прикључења: (опис објекта, место адреса, катастарска парцела)
Овим условима ближе се дефинишу права и обавезе Електродистрибуције и
Странке код пројектовања, изградње и експлоатације ТС коју гради Странка (део
опреме уграђује Електродистрибуција). Исти су саставни део Уговора о изградњи
прикључка за прикључење објекта.
1. ТС лоцирати у складу са локацијском дозволом / информацијом о локацији) и
планом детаљне регулације. Странка је дужна да достави Електродистрибуцији
локацијске услове и план детаљне регулације са ситуационим планом за
потребе пројектовања и изградње прикључка. Обезбедити потребан и несметан
прилаз за унос опреме и каснијег одржавања исте;
2. Пројектовање, изградњу и експлоатацију ТС вршити у складу са важећом,
регулативом;
3. У грађевинском објекту ТС, странка је обавезна да предвиди простор за
смештај расклопног постројења ____ kV и ормана мерног места које уграђује
Електродистрибуција у склопу изградње прикључка. Укупне димензије
слободностојећег расклопног постројења су ______________ mm, а зидног
ормана мерног места ___________ mm (ширина x висина x дубина). Испод
расклопног постројења предвидети кабловски канал (кабловски простор)
потребних димензија за несметано полагање и увод каблова. За повезивање
расклопног постројења и ормана мерног места обезбедити слободан пролаз за
полагање сигнално-командних каблова (без додатног "штемовања"). За увод
кабловских водова 20 kV у ТС обезбедити одговарајуће кабловице или ПВЦ
цеви – мин 2 x Φ 125 mm (са стране доласка каблова);
4. Испред расклопног постројења ______ kV обезбедити манипулативни простор
од минимално 1200 mm код дворедног распореда (постројење и блок једно
наспрам другог), односно 1000 mm код једноредног;
5. Странка (пројектант ТС) је дужна да са Електродистрибуцијом усагласи
диспозициони размештај опреме у ТС и остале детаље који су неопходни
Електродистрибуцији за пројектовање и изградњу уговореног прикључка;
6. Сва електромонтажна опрема коју Електродистрибуција и странка уграђују у ТС
(расклопно постројење, трансформатор(и), блок ниског напона и опрема у њему
и др.) мора задовољавати називне вредности, термичка и динамичка
напрезања у случају кратког споја. Полазне податке за прорачуне и провере
даје Електродистрибуција у склопу издатог Решења о одобрењу за
прикључење;
7. Уземљење ТС извести у складу са важећом регулативом. Највеће дозвољене
вредности отпора уземљења дате су у прилогу ових услова. Испод расклопног
постројења (у кабловском каналу - простору) поставити сабирни земљовод за
потребе повезивања постројења на исти;
8. Обезбедити адекватну осветљеност ТС;
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9. Врата на уласку у простор за смештај расклопног постројења морају имати
типску браву Електродистрибуције (обезбеђује Електродистрибуција);
10. Електродистрибуција (пројектант прикључка) и странка (пројектант ТС) су
дужани да конструктивним решењима и избором одговарајуће опреме спрече
могућност појаве штетних дејстава на околину, опрему и људе, у и око ТС
(случајан додир делова под напоном, превисок напон додира, пренапон, лук,
преоптерећење, изношење потенцијала из ТС, пожар, изливање уља у околину
и др.);
11. Странка ће обавестити Електродистрибуцију о стварању услова (термину - који
мора бити у уговореном року изградње прикључка) за монтажу опреме коју
уграђује Електродистрибуција. У склопу истог, странка ће Електродистрибуцији
доставити главни пројекат ТС са Извештајем о извршеној техничкој контроли;
12. Након изградње и пуштања у погон ТС, манипулације на постројењу ___ kV и
редовно одржавање расклопног постројења _____ kV и орман мерног места
искључиво су право и обавеза Електродистрибуције. Остали део ТС је у
искључивој надлежности странке;
13. Квар у експлоатацији, на опреми коју уграђује Електродистрибуција у склопу
изградње прикључка, ће отклонити у максимално могућем кратком року.
Уколико се утврди да је квар потекао од опреме коју је уградила
Електродистрибуција, трошак поправке сноси
Електродистрибуција.
Електродистрибуција ће сносити и све остале трошкове који настану у ТС а
последица су квара на опреми коју уграђује. У свим другим случајевима
обавезу отклањања квара и сношења трошка има странка;
14. Странка ће Електродистрибуцији омогућити право службености, пролаза и
улаза, за потребе одржавања и експлоатације опреме коју уграђује у склопу
изградње прикључка;
15. Поред напред наведеног, обе стране су у обавези да се придржавају одредаба
Уговора о изградњи прикључка.
ПРИЛОГ:
Једнополна шема расклопног постројења ____ kV

Руководилац Сектора за планирање и инвестиције
_______________________________
(име и презиме)

