
1.1 ПРОВОДНИЦИ 1 кВ

Р.Бр. Шифра

КАБЛОВИ 1кВ - Испорука и полагање каблова 1 кВ
Позиција обухвата набавку материјала, ангажовање потребне 

механизације за транспорт до градилишта, полагање и потребну 
радну снагу. Земљани радови се посебно обрачунавају. Уколико се 
кабал полаже у ров (попречног пресека 0,8х0,4м) кабал се полаже на 
слој уситњене земље од 10 цм, покрива се слојем уситњене земље 
од 10 цм. Уколико се у уситњеној земљи налази грађевински шут, 

камење, блато или земља загађена хемикалијама оба слоја заменити 
мешавином шљунка и песка гранулације до 4мм.

НАПОМЕНА: кабл у ров полагати вијугаво према ТП-3 ЕПС

Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х16 мм2, положен у 
постојећу ПВЦ цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале 
и слично

м 1

2
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х25 мм2, положен у 
постојећу ПВЦ цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале 
и слично

м 1

3
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х35 мм2, положен у 
постојећу ПВЦ цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале 
и слично

м 1

4
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х50 мм2, положен у 
постојећу ПВЦ цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале 
и слично

м 1

5
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х70 мм2, положен у 
постојећу ПВЦ цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале 
и слично

м 1

6
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х95 мм2, положен у 
постојећу ПВЦ цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале 
и слично

м 1

7
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х150 мм2, положен у 
постојећу ПВЦ цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале 
и слично

м 1

8 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х16 мм2, положен у  ров без 
опеке и песка

м 1

9 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х25 мм2, положен у  ров без 
опеке и песка

м 1

10 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х35 мм2, положен у  ров без 
опеке и песка

м 1

11 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х50 мм2, положен у  ров без 
опеке и песка

м 1

12 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х70 мм2, положен у  ров без 
опеке и песка

м 1

13 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х95 мм2, положен у  ров без 
опеке и песка

м 1

Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х120 мм2, положен у  ров 
без опеке и песка

м 1

14 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х150 мм2, положен у ров 
без опеке и песка

м 1

15 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00  4х6мм2, положен на зид, АБС, 
ДС или ЧРС.

м 1

Потребан материјал за прихватање, монтажу и механичку заштиту 
обезбеђује извођач. Кабл се заштићује са Фе/Зн цеви Ø48.3/2.9 до висине 
2м изнад земље, и причвршћује са 2 обујмице за цев Ø48.3/2.9.  У делу 
стуба без заштитне цеви кабл се причвршћује са 5 обујмица за Кабл  

16 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00  4х10 мм2, положен на зид, 
АБС, ДС или ЧРС

м 1

Потребан материјал за прихватање, монтажу и механичку заштиту 
обезбеђује извођач. Кабл се заштићује са Фе/Зн цеви Ø48.3/2.9 до висине 
2м изнад земље, и причвршћује са 2 обујмице за цев Ø48.3/2.9.  У делу 
стуба без заштитне цеви кабл се причвршћује са 5 обујмица за Кабл  

17 Испорука и полагање  кабла 1кВ ПП00  4х16 мм2, положен на зид, 
АБС, ДС или ЧРС

м 1

Потребан материјал за прихватање, монтажу и механичку заштиту 
обезбеђује извођач. Кабл се заштићује са Фе/Зн цеви Ø48.3/2.9 до висине 
2м изнад земље, и причвршћује са 2 обујмице за цев Ø48.3/2.9.  У делу 
стуба без заштитне цеви кабл се причвршћује са 5 обујмица за Кабл  

18 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х16 мм2, положен на зид, 
АБС, ДС или ЧРС  

м 1

Потребан материјал за прихватање, монтажу и механичку заштиту 
обезбеђује извођач. Кабл се заштићује са Фе/Зн цеви Ø48.3/2.9 до висине 
2м изнад земље, и причвршћује са 2 обујмице за цев Ø48.3/2.9.  У делу 
стуба без заштитне цеви кабл се причвршћује са 5 обујмица за Кабл   

19 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х25 мм2, положен на зид, 
АБС, ДС или ЧРС  

м 1

Предмер и предрачун - НИШ



Потребан материјал за прихватање, монтажу и механичку заштиту 
обезбеђује извођач. Кабл се заштићује са Фе/Зн цеви Ø48.3/2.9 до висине 
2м изнад земље, и причвршћује са 2 обујмице за цев Ø48.3/2.9.  У делу 
стуба без заштитне цеви кабл се причвршћује са 5 обујмица за Кабл    

20 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х35 мм2, положен на зид, 
АБС, ДС или ЧРС  

м 1

Потребан материјал за прихватање, монтажу и механичку заштиту 
обезбеђује извођач. Кабл се заштићује са Фе/Зн цеви Ø48.3/2.9 до висине 
2м изнад земље, и причвршћује са 2 обујмице за цев Ø48.3/2.9.  У делу 
стуба без заштитне цеви кабл се причвршћује са 5 обујмица за Кабл    

21 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х50 мм2, положен на зид, 
АБС, ДС или ЧРС

м 1

Потребан материјал за прихватање, монтажу и механичку заштиту 
обезбеђује извођач. Кабл се заштићује са Фе/Зн цеви Ø48.3/2.9 до висине 
2м изнад земље, и причвршћује са 2 обујмице за цев Ø48.3/2.9.  У делу 
стуба без заштитне цеви кабл се причвршћује са 5 обујмица за Кабл    

22 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х70 мм2, положен на зид, 
АБС, ДС или ЧРС  

м 1

Потребан материјал за прихватање, монтажу и механичку заштиту 
обезбеђује извођач. Кабл се заштићује са Фе/Зн цеви Ø48.3/2.9 до висине 
2м изнад земље, и причвршћује са 2 обујмице за цев Ø48.3/2.9.  У делу 
стуба без заштитне цеви кабл се причвршћује са 5 обујмица за Кабл   

23 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х95 мм2, положен на зид, 
АБС, ДСили ЧРС  

м 1

Потребан материјал за прихватање, монтажу и механичку заштиту 
обезбеђује извођач. Кабл се заштићује са Фе/Зн цеви Ø76.1/3.2мм до 
висине 2м изнад земље и причвршћује са 2 обујмице за цев Ø76.1/3.2мм.  
У делу стуба без заштитне цеви кабл се причвршћује са 5 обујмица за Кабл

24 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х120 мм2, положен на зид, 
АБС, ДСили ЧРС  

м 1

Потребан материјал за прихватање, монтажу и механичку заштиту 
обезбеђује извођач. Кабл се заштићује са Фе/Зн цеви Ø76.1/3.2мм до 
висине 2м изнад земље и причвршћује са 2 обујмице за цев Ø76.1/3.2мм.  
У делу стуба без заштитне цеви кабл се причвршћује са 5 обујмица за Кабл

25 Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х150 мм2, положен на зид, 
АБС, ДС или ЧРС  

м 1

Потребан материјал за прихватање, монтажу и механичку заштиту 
обезбеђује извођач. Кабл се заштићује са Фе/Зн цеви Ø76.1/3.2мм до 
висине 2м изнад земље и причвршћује са 2 обујмице за цев Ø76.1/3.2мм.  
У делу стуба без заштитне цеви кабл се причвршћује са 5 обујмица за Кабл  

26
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00  4х6 мм2, положен под малтер 
са свим припремним и завршним радовима (штемовање канала и 
малтерисање зида)

м 1

27
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00  4х10 мм2, положен под малтер 
са свим припремним и завршним радовима (штемовање канала и 
малтерисање зида)

м 1

28
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00   4х16 мм2, положен под 
малтер са свим припремним и завршним радовима (штемовање 
канала и малтерисање зида)

м 1

29
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х16 мм2, положен под 
малтер са свим припремним и завршним радовима (штемовање 
канала и малтерисање зида)

м 1

30
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х25 мм2, положен под 
малтер са свим припремним и завршним радовима (штемовање 
канала и малтерисање зида)

м 1

31
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х35 мм2, положен под 
малтер са свим припремним и завршним радовима (штемовање 
канала и малтерисање зида)

м 1

32
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х50 мм2, положен под 
малтер са свим припремним и завршним радовима (штемовање 
канала и малтерисање зида)

м 1

33
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х70 мм2, положен под 
малтер са свим припремним и завршним радовима (штемовање 
канала и малтерисање зида)

м 1

34
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х95 мм2, положен под 
малтер са свим припремним и завршним радовима (штемовање 
канала и малтерисање зида)

м 1

35
Испорука и полагање кабла 1кВ ПП00/А  4х150 мм2, положен под 
малтер са свим припремним и завршним радовима (штемовање 
канала и малтерисање зида)

м 1

шифра 1кВ КАБЛОВСКИ ПРИБОР Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1 Кабл ОЗНАКА ЗА ТРОТОАР ком 1

Испорука и уградња типске кабловске ознаке на бетонском темељу МБ 150 
(200х150х200), која служи као носач кабловских ознака које се постављају 
изнад земље на траси кабловског вода. Кабловска ознака мора бити 
изравната са тротоаром, асфалтном или бетонском површином.



Обрачун ће се извршити по комплет уграђеном темељу са кабловском 
ознаком.

2 Кабл ОЗНАКА ЗА ТРАВЊАК ком 1
Испорука и уградња типске кабловске ознаке на бетонском темељу МБ 150 
(200х150х365мм), која служи као носач кабловских ознака које се 
постављају изнад земље на траси кабловског вода. Кабловска ознака мора 
бити 115мм изнад травњака на регулисаном терену где нема бетонских и 
асфалтних површина.
Обрачун ће се извршити по комплет уграђеном темељу са кабловском 
ознаком.

3 Кабл ОЗНАКА ЗА НЕРЕГУЛИСАН ТЕРЕН ком 1

Испорука и уградња типске кабловске ознаке на бетонском темељу МБ 150 
(200х150х1000мм), која служи као носач кабловских ознака које се 
постављају изнад земље на траси кабловског вода. Кабловска ознака мора 
бити 400мм изнад земље на нерегулисаном терену.

Обрачун ће се извршити по комплет уграђеном темељу са кабловском 
ознаком.

4 УГРАДЊА ОЗНАКЕ ЗА КАБЛОВСКУ ЗАВРШНИЦУ ком 1
Испорука и уградња ознаке за кабловску завршницу израђену на јувидур 
плочици од три слоја (црна, бела, црна) 100х40х3мм са угравираним 
текстом величине 6мм који садржи: назив извода врста број и пресек 
проводника и напон. Кабловска завршница се везује најлоном или концем 
Ø1мм на средњу фазну жилу кабла.
Обрачун ће се извршити по комаду уграђене кабловске завршнице.

5 ПОЛАГАЊЕ УПОЗОРАВАЈУЋЕ ТРАКЕ ИЗНАД ЕНЕРГЕТСКИХ 
КАБЛОВА

м 1

Испорука и полагање ПВЦ или полиетилен траке црвене боје мин. 
димензија 0,2х40мм (дебљинахширина) са натписом у црној боји са 
величином слова мин 20мм. Упозоравајућа трака се оставља у земљу тако 
да буде на дубини од око 40цм изнад кабла. У ров ширине 40цм поставља 
се једна трака, а у шири ров поставља се већи број трака тако да су на 
међусобној даљености не мањој од 25 цм и не већој од 40цм.

Обрачун ће се извршити по дужном метру  положене упозоравајуће траке. 1

6 СУВО ОТВАРАЊЕ КАБЛА ППОО (Ал или  Цу) пресека до 4х50мм2 И 
УВЕЗИВАЊЕ У ТС или РО

ком 1

Испорука и уградња одговарајуће папучице на кабл
Обрачун ће се извршити по комаду опремљеног кабла и везивању истог у 
ТС или РО.

7 СУВО ОТВАРАЊЕ КАБЛА (Ал или  Цу) пресека до 4х150мм2 И 
ВЕЗИВАЊЕ У ТС или РО

ком 1

Испорука и уградња одговарајуће папучице на кабл
Обрачун ће се извршити по комаду опремљеног кабла и везивању истог у 
ТС или РО.

8 29237
КАБЛ ЗАВРШЕТАК 1кВ ТОПЛОСКУПЉАЈУЋИ ЗА КАБЛ  ПП00 ИЛИ 
ПП00/А 4х6-25 ПРИЛОГ КАБЛОВСКИ ПРИБОР 29237

ком 1

Испорука и уградња 1кВ-ног топлоскупљајућег кабл завршетка, к-ка као у 
прилогу. При монтажи морају да се стриктно примењују упутства и захтеви 
произвођача кабл завршетка.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђене пластичне кабловске спојнице.

9 28351
КАБЛ ЗАВРШЕТАК 1кВ ТОПЛОСКУПЉАЈУЋИ ЗА КАБЛ  ПП00 ИЛИ 
ПП00/А 4х25-70 ПРИЛОГ КАБЛОВСКИ ПРИБОР 28351

ком 1

Испорука и уградња 1кВ-ног топлоскупљајућег кабл завршетка, к-ка као у 
прилогу. При монтажи морају да се стриктно примењују упутства и захтеви 
произвођача кабл завршетка.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђене пластичне кабловске спојнице.

10 28360
КАБЛ ЗАВРШЕТАК 1кВ ТОПЛОСКУПЉАЈУЋИ ЗА КАБЛ  ПП00 ИЛИ 
ПП00/А 4х70 -150 ПРИЛОГ КАБЛОВСКИ ПРИБОР 28360

ком 1

Испорука и уградња 1кВ-ног топлоскупљајућег кабл завршетка, к-ка као у 
прилогу. При монтажи морају да се стриктно примењују упутства и захтеви 
произвођача кабл завршетка.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђене пластичне кабловске спојнице.

11 1729
КАБЛ СПОЈНИЦА 1кВ ТОПЛОСКУПЉАЈУЋА ЗА КАБЛ  ПП00 ИЛИ 
ПП00/А 4х6 -25 ПРИЛОГ КАБЛОВСКИ ПРИБОР 1729

ком 1

Испорука и уградња 1кВ-не кабловске спојнице, к-ка као у прилогу. 
Кабловска спојница се полаже у ров по свим прописима који важе и за сам 
кабл. Ров треба да је ископан тако да у њега могу стати два радника. 
Спојница се састоји од четири унутрашњих и једне спољне 
топлоскупљајуће цеви. Спојне чауре се изолују и заптивају дебелозидним 
цевима претходно ослојеним лепком који се топи при одређеној 
температури, на исти начин се ради и спољна заштита. Израђена 
кабловска спојница мора да издржи испитивања која су предвиђена и за 
сам кабл. При монтажи морају да се стриктно примењују упутства и захтеви 
произвођача спојнице, посебно у вези технолошке чистоће.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђене кабловске спојнице.

12 1719
КАБЛ СПОЈНИЦА 1кВ ТОПЛОСКУПЉАЈУЋА ЗА КАБЛ  ПП00 ИЛИ 
ПП00/А до 4х95 ПРИЛОГ КАБЛОВСКИ ПРИБОР 1719

ком 1



Испорука и уградња 1кВ-не кабловске спојнице, к-ка као у прилогу. 
Кабловска спојница се полаже у ров по свим прописима који важе и за сам 
кабл. Ров треба да је ископан тако да у њега могу стати два радника. 
Спојница се састоји од четири унутрашњих и једне спољне 
топлоскупљајуће цеви. Спојне чауре се изолују и заптивају дебелозидним 
цевима претходно ослојеним лепком који се топи при одређеној 
температури, на исти начин се ради и спољна заштита. Израђена 
кабловска спојница мора да издржи испитивања која су предвиђена и за 
сам кабл. При монтажи морају да се стриктно примењују упутства и захтеви 
произвођача спојнице, посебно у вези технолошке чистоће.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђене кабловске спојнице.

13 1733
КАБЛ СПОЈНИЦА 1кВ ТОПЛОСКУПЉАЈУЋА ЗА КАБЛ  ПП00 ИЛИ 
ПП00/А  4х70-150 ПРИЛОГ КАБЛОВСКИ ПРИБОР 1733

ком 1

Испорука и уградња 1кВ-не кабловске спојнице, к-ка као у прилогу. 
Кабловска спојница се полаже у ров по свим прописима који важе и за сам 
кабл. Ров треба да је ископан тако да у њега могу стати два радника. 
Спојница се састоји од четири унутрашњих и једне спољне 
топлоскупљајуће цеви. Спојне чауре се изолују и заптивају дебелозидним 
цевима претходно ослојеним лепком који се топи при одређеној 
температури, на исти начин се ради и спољна заштита. Израђена 
кабловска спојница мора да издржи испитивања која су предвиђена и за 
сам кабл. При монтажи морају да се стриктно примењују упутства и захтеви 
произвођача спојнице, посебно у вези технолошке чистоће.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђене кабловске спојнице.

14 ОПЕКА ПОСТАВЉЕНА ПОДУЖНО ИЗМЕЂУ КАБЛОВА м 1
Испорука и полагање пуне опеке на кант између СН и СН или НН кабла. По 
дужном метру се постављају четири опеке.

Обрачун ће се извршити по метру трасе на коме је постављена опека.

15 ЗАВРШЕТАК КАБЛА ППОО-Y-АС-4Х150мм2 У ТС СА Ал-Цу 
ПАПУЧИЦОМ

ком 1

Испорука и уградња папучице за гњечење Ал-Цу 150/12 на кабл.
Обрачун ће се извршити по комаду опремљеног кабла и везивању истог у 
ТС.

16 ЗАВРШНИЦА КАБЛА ППОО-Y-АС-4Х150мм2 У КПК СА Ал-Цу 
ПАПУЧИЦОМ

ком 1

Испорука и уградња АлЦу папучице за гњечење  150/12 на кабл.
Обрачун ће се извршити по комаду опремљеног кабла и везивању истог у 
КПК.

17 ЗАВРШНИЦА КАБЛА ППОО-Y-АС-4Х150мм2 У КПК СА Ал ЧАУРОМ И 
СВОРНИКОМ

ком 1

Испорука и уградња Ал завршне чауре са сворњаком на кабл.
Обрачун ће се извршити по комаду опремљеног кабла и везивању истог у 
КПК.

18 ИСПОРУКА И УГРАДЊА ОДВОДНИКА ПРЕНАПОНА -0,5кВ ПРИЛОГ
КАТАЛОГ Одводници пренапона 954

ком 1

Испорука и уградња одводника пренапона к-ка из прилога 0,5кВ на 
растојању од 0,6м од НН изолатора. Одводник пренапона се прикључује на 
"нулти" проводник помоћу проводника П мин 6мм2 дужине 2м и Ал/Цу 
стезаљке.
Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног и повезаног одводника 
пренапона.

шифра 1кВ  ПРИБОР ЗА СКС Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1 1559
СКС-НОСАЧ КОНЗОЛЕ ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИ СТУБ Н-9/250
ПРИЛОГ Овесна опрема за СКС  1559

ком 1

Израда, испорука и монтажа носача конзоле к-ка као у прилогу израђених 
од челика у складу са важећим СРПС-има. Носач заштитити од корозије 
цинковањем

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног носача .

2 1560
СКС-НОСАЧ КОНЗОЛЕ ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИ СТУБ У-9/1000
ПРИЛОГ Овесна опрема за СКС  1560

ком 1

Израда, испорука и монтажа носача конзоле к-ка као у прилогу израђених 
од челика у складу са важећим СРПС-има. Носач заштитити од корозије 
цинковањем

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног носача .

3 1559

СКС-НОСАЧ КОНЗОЛЕ ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИ СТУБ Н-9/315
ПРИЛОГ Овесна опрема за СКС  1559
Израда, испорука и монтажа носача конзоле к-ка као у прилогу 
израђених од челика у складу са важећим СРПС-има. Носач 
заштитити од корозије цинковањем

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног носача .

ком 1

4 1562
СКС-НОСАЧ КОНЗОЛЕ ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИ СТУБ Н-12/315
ПРИЛОГ Овесна опрема за СКС  1562

ком 1

Израда, испорука и монтажа носача конзоле к-ка као у прилогу израђених 
од челика у складу са важећим СРПС-има. Носач заштитити од корозије 
цинковањем

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног носача .

5 1561
СКС-НОСАЧ КОНЗОЛЕ ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИ СТУБ У-12/1000
ПРИЛОГ Овесна опрема за СКС  1561

ком 1



Израда, испорука и монтажа носача конзоле к-ка као у прилогу израђених 
од челика у складу са важећим СРПС-има. Носач заштитити од корозије 
цинковањем

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног носача .

6 1142
НОСЕЋЕ ПРИХВАТАЊЕ-ВЕШАЊЕ НН СКС
ПРИЛОГ Овјесна опрема за СКС 1451 и 1142

ком 1

Испорука и монтажа алуминијумске конзоле за НН СКС са носећом 
стезаљком,  и монтажа СКС-а у носећу стезаљку уз постављање три везице 
за СКС, где се једна поставља код носеће стезаљке а друге две на по 
200мм од носеће стезаљке.

Обрачун ће се извршити по комаду изведеног носећег вешања НН СКС.

7 1451
ЗАТЕЗНО ПРИХВАТАЊЕ-ВЕШАЊЕ НН СКС
ПРИЛОГ Овјесна опрема за СКС 1451 

ком 1

Испорука и монтажа алуминијумске конзоле за НН СКС са затезном 
стезаљком, минималних прекидних сила од 1500даН и монтажа СКС-а у 
затезну стезаљку уз постављање две везице за СКС на по 100мм од краја 
затезне стезаљке.

Обрачун ће се извршити по комаду изведеног затезног вешања НН СКС.

9 УГАОНО ЗАТЕЗНО ПРИХВАТАЊЕ-ВЕШАЊЕ НН СКС ком 1

Испорука и монтажа затезне стезаљке за НН СКС, минималне прекидне 
силе од 1500даН и монтажа СКС-а у затезну стезаљку уз постављање две 
везице за СКС на по 100мм од краја затезне стезаљке.

Обрачун ће се извршити по комаду изведеног угаоно-затезног вешања НН 
СКС.

шифра ПРОВОДНИК  СКС Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1 ПРОВОДНИК НН СКС ХОО/О-А, 2Х16мм2 м 1
Испорука, развлачење, затезање и постављање проводника СКС Х00/0-А, 
2х16мм2.

Развлачење СКС-а се врши помоћу челичног ужета и затезне чарапе која 
се навлачи на носеће уже. При развлачењу морају да се испуне захтеви о 
дозвољеним полупречницима савијања и дозвољеним вучним силама, као 
и захтеви о угибима за услове при којима се врши затезање (температура, 
распон). Затезна вучна сила се контролише помоћу динамометра, а витло 
мора да има осигурач у случају прекорачења дозвољене вучне силе.

Затезање се врши затезањем носећег неутралног проводника. Затегнут 
СКС се оставља најмање 24 часа да одстоји на котурачама да би се 
изједначиле силе у распонима. Након овога се регулише угиб и СКС се 
убацује у одговарајуће стезаљке.
Обрачун ће се извршити по дужном метру трасе надземне мреже на којој је 
постављен СКС.  

2 ПРОВОДНИК НН СКС ХОО/О-А, 4Х16мм2 м 1
Испорука, развлачење, затезање и постављање проводника СКС Х00/0-А, 
4х16мм2.

Развлачење СКС-а се врши помоћу челичног ужета и затезне чарапе која 
се навлачи на носеће уже. При развлачењу морају да се испуне захтеви о 
дозвољеним полупречницима савијања и дозвољеним вучним силама, као 
и захтеви о угибима за услове при којима се врши затезање (температура, 
распон). Затезна вучна сила се контролише помоћу динамометра, а витло 
мора да има осигурач у случају прекорачења дозвољене вучне силе.

Затезање се врши затезањем носећег неутралног проводника. Затегнут 
СКС се оставља најмање 24 часа да одстоји на котурачама да би се 
изједначиле силе у распонима. Након овога се регулише угиб и СКС се 
убацује у одговарајуће стезаљке.
Обрачун ће се извршити по дужном метру трасе надземне мреже на којој је 
постављен СКС.  

3 ПРОВОДНИК НН СКС ХОО/О-А, 3Х35+50/8мм2 м 1
Испорука, развлачење, затезање и постављање проводника СКС Х00/0-А, 
3х35+50/8мм2.

Развлачење СКС-а се врши помоћу челичног ужета и затезне чарапе која 
се навлачи на носеће уже. При развлачењу морају да се испуне захтеви о 
дозвољеним полупречницима савијања и дозвољеним вучним силама, као 
и захтеви о угибима за услове при којима се врши затезање (температура, 
распон). Затезна вучна сила се контролише помоћу динамометра, а витло 
мора да има осигурач у случају прекорачења дозвољене вучне силе.

Затезање се врши затезањем носећег неутралног проводника. Затегнут 
СКС се оставља најмање 24 часа да одстоји на котурачама да би се 
изједначиле силе у распонима. Након овога се регулише угиб и СКС се 
убацује у одговарајуће стезаљке.
Обрачун ће се извршити по дужном метру трасе надземне мреже на којој је 
постављен СКС.  

4 ПРОВОДНИК НН СКС ХОО/О-А, 3Х35+50/8мм +2х16мм2 м 1
Испорука, развлачење, затезање и постављање проводника СКС Х00/0-А,  
3Х35+50/8мм +2х16мм2



Развлачење СКС-а се врши помоћу челичног ужета и затезне чарапе која 
се навлачи на носеће уже. При развлачењу морају да се испуне захтеви о 
дозвољеним полупречницима савијања и дозвољеним вучним силама, као 
и захтеви о угибима за услове при којима се врши затезање (температура, 
распон). Затезна вучна сила се контролише помоћу динамометра, а витло 
мора да има осигурач у случају прекорачења дозвољене вучне силе.

Затезање се врши затезањем носећег неутралног проводника. Затегнут 
СКС се оставља најмање 24 часа да одстоји на котурачама да би се 
изједначиле силе у распонима. Након овога се регулише угиб и СКС се 
убацује у одговарајуће стезаљке.
Обрачун ће се извршити по дужном метру трасе надземне мреже на којој је 
постављен СКС.  

5 ПРОВОДНИК НН СКС ХОО/О-А, 3Х70+50/8мм2 м 1
Испорука, развлачење, затезање и постављање проводника СКС Х00/0-А, 
3х70+50/8мм2.

Развлачење СКС-а се врши помоћу челичног ужета и затезне чарапе која 
се навлачи на носеће уже. При развлачењу морају да се испуне захтеви о 
дозвољеним полупречницима савијања и дозвољеним вучним силама, као 
и захтеви о угибима за услове при којима се врши затезање (температура, 
распон). Затезна вучна сила се контролише помоћу динамометра, а витло 
мора да има осигурач у случају прекорачења дозвољене вучне силе.

Затезање се врши затезањем носећег неутралног проводника. Затегнут 
СКС се оставља најмање 24 часа да одстоји на котурачама да би се 
изједначиле силе у распонима. Након овога се регулише угиб и СКС се 
убацује у одговарајуће стезаљке.
Обрачун ће се извршити по дужном метру трасе надземне мреже на којој је 
постављен СКС.  

6 ПРОВОДНИК НН СКС ХОО/О-А, 3Х70+50/8мм2+2х16мм2 - ИСПОРУКА И 
УГРАДЊА

м 1

Испорука, развлачење, затезање и постављање проводника СКС Х00/0-А, 
3х70+50/8мм2+2х16мм2.

Развлачење СКС-а се врши помоћу челичног ужета и затезне чарапе која 
се навлачи на носеће уже. При развлачењу морају да се испуне захтеви о 
дозвољеним полупречницима савијања и дозвољеним вучним силама, као 
и захтеви о угибима за услове при којима се врши затезање (температура, 
распон). Затезна вучна сила се контролише помоћу динамометра, а витло 
мора да има осигурач у случају прекорачења дозвољене вучне силе.

Затезање се врши затезањем носећег неутралног проводника. Затегнут 
СКС се оставља најмање 24 часа да одстоји на котурачама да би се 
изједначиле силе у распонима. Након овога се регулише угиб и СКС се 
убацује у одговарајуће стезаљке.
Обрачун ће се извршити по дужном метру трасе надземне мреже на којој је 
постављен СКС.  

7 ИЗРАДА ЗАВРШНЕ ИЗОЛАЦИОНЕ КАПЕ ТОПЛОСКУПЉАЈУЋЕ ЗА НН 
СКС ПРЕСЕКА 16-25 мм2

ком 1

Испорука и уградња завршне изолационе топлоскупљајуће капе за НН СКС 
пресека 16-25мм2. Изолациона капа мора бити отпорна на УВ зрачење и на 
спољашње атмосферске утицаје.
Обрачун ће се извршити по камаду уграђене завршне изолационе 
топлоскупљајуће капе.

8 ИЗРАДА ЗАВРШНЕ ИЗОЛАЦИОНЕ КАПЕ ТОПЛОСКУПЉАЈУЋЕ ЗА НН 
СКС ПРЕСЕКА 70-71,5 мм2

ком 1

Испорука и уградња завршне изолационе топлоскупљајуће капе за НН СКС 
70-71.5мм2. Изолациона капа мора бити отпорна на УВ зрачење и на 
спољашње атмосферске утицаје.
Обрачун ће се извршити по камаду уграђене завршне изолационе 
топлоскупљајуће капе.

шифра СТУБОВИ И ОПРЕМА ЗА ПРИХВАТАЊЕ Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1 Испорука, транспорт и подизање угаоно затезног бетонског стуба од 9м,  
9/1600 са бетонирањем темеља

ком 1

2 Испорука, транспорт и подизање носећег бетонског стуба од 9м, 9/315 са 
бетонирањем темеља

ком 1

3 Испорука, транспорт и подизање носећег бетонског стуба од 9м, 9/400 са 
бетонирањем темеља

ком 1

4 Испорука, транспорт и подизање угаоно затезног бетонског стуба од 9м,  
9/1000 са бетонирањем темеља

ком 1

5 Испорука, транспорт и подизање носећег бетонског стуба од 9м, 9/250 ком 1

6 Испорука и монтажа комплет анкер за стуб  9 м. ком 1

7 Испорука и монтажа обујмице за вешање СКС и Ал конзоле на НН стуб 135-
150

1

8 Испорука и монтажа обујмице за вешање СКС и Ал конзоле на НН стуб 200-
250

ком 1

9 Испорука и монтажа обујмице за вешање СКС и Ал конзоле на НН стуб 250-
300

ком 1

10 Набавка, испорука и монтажа супер унимах стезаљке 4/25, 6/35, 6/50, 10/90, 
25/150

ком 1

11 Набавка, испорука и монтажа Ал унимах универзалне одвојне стезаљке 
4/25, 6/35, 6/50, 10/90, 25/150

ком 1



12 Набавка, испорука и монтажа компресионе спојне чауре (неизоловане) 
150/12,95/12,70/10,50/10, 35/10,25/10

ком 1

13 Набавка, испорука и монтажа изоловане водозаптивне стезаљке ФИДОС 
1,5-6/35-70

ком 1

14 Набавка, испорука и монтажа изоловане водозаптивне стезаљке ФИДОС 
1,5-10/16-35

ком 1

15 Набавка, испорука и монтажа изоловане водозаптивне стезаљке ФИДОС 16-
25/35-70

ком 1

16 Набавка испорука и монтажа адаптера за изоловану прикључну стезаљку 
ФИДОС 50-150/50-150

ком 1

17 Набавка, испорука и монтажа стезаљке за затезно прихватање кућног 
прикључка

ком 1

18 Набавка, испорука и монтажа ФеЗн обујмице за цев ф 2" ком 1
19 Набавка, испорука и побијање ФеЗн цеви ф 2"х3м ком 1

20 Набавка, испорука и монтажа прикључне конзоле 600П (Комплет са 2 ком. 
Затезна изолатора) (заштита испод ДВ)

ком 1

21 Набавка , испорука и монтажа челичне сајле на прикључним изолаторима 
(заштита испод ДВ)

ком 1

22 Набавка, испорука и монтажа клеме за сајлу (заштита испод ДВ) ком 1

23 Набавка испорука и монтажа кабловске главе ВКГ, 1кВ на стубу (за кућне 
прикључке)

ком 1

24 Набавка, испорука и монтажа кабловксе спојнице за подземни кабал 1кВ (за 
кућне прикључке)

ком 1

25 Демонтажа и поновна монтажа светиљке на стубу ком 1

26 Набавка, испорука и монтажа КО 0,5кВ са повезовањем на ФеЗн траку ком 1

27 Набавка испорука и монтажа бакарног ужета за радну нулу на крају НН вода ком 1

УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.1
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.1
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.1

1.2 ТРАФОСТАНИЦЕ 10/0,4 кВ

шифра НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА/ОПИС Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

КОМПАКТНА КБТС 

30833 ИСПОРУКА И МОНТАЖА КБТС  1х630кВА ком 1
Испорука и монтажа КБТС максималних димензија 2,5 х3,5м (ШхД) укопана 
0,8м. Под овом позицијом се подразумева се  утовар, транспорт на место 
монтаже и монтажа грађевинског дела МБТС са спољном контуром 
уземљења, сав материјал мора бити према спецификацији из Главног 
грађевинског пројекта КБТС произвођача. Опремање и везивање 
трафостанице у складу са каталогом електроматеријала и опреме шифра : 
30833
Обрачун ће се извршити по комаду испоручене и уграђене МБТС са 
свим неопходним атестима.
Напомена: Радове извести према Главном грађевинском пројекту 
произвођача 
МБТС 10/0,42 кВ

ИСПОРУКА И МОНТАЖА МБТС 10/0,42кВ са ЕТ 1х630кВА ком 1

Испорука и монтажа МБТС  минималних димензија 3,5 х 4,3 х 2,8м 
(ВхШхД). Под овом позицијом се подразумева сав материјал потребан за 
производњу армирано бетонских елемената у фабрици бетона, затим 
материјал који је потребан на монтажи МБТС (носачи трафоа, носачи 
кабловске главе, поклопци манипулативног простора, лимена када за 
прихват уља из ЕТ, преспојни лимови, угаони преспоји, решетке за 
вентилацију у темељној греди, вентилационе мреже у крововима, 
комплетна елоксирана браварија, силикони, битумен, носач упозоравајуће 
летве, упозоравајућа летва црвено жута, ПВЦ цев, ПВЦ колено и 
шрафовска роба) и материјал који је потребан за израду уземљења 
(бакарно уже, бакарне плетенице, сонде, обујмице, укрсни комади). Сав 
материјал мора бити према спецификацији из Главног грађевинског 
пројекта МБТС произвођача

Под овом позицијом се подразумева утовар, транспорт на место монтаже и 
монтажа грађевинског дела МБТС са спољном контуром уземљења:

Ископ земље ИИИ категорије у широком откопу, скидање слоја хумуса 
дубине до 0,30м површине 4,3х2,8м
Ископ земље ИИИ категорије у широком откопу, скидање слоја хумуса 
дубине до 0,10м површине 2х5,3х0,5м и 2х2,8х0,5м
Ископ земље ИИИ категорије са правилним отсецањем страница до 
дубине 1,00м, за темељне стопе, кабловице и уземљивачко уже димензија 
према Главном пројекту
Разастирање природног шљунка испод темељних стопа, греда, подова и 
тротоара у слоју од 0,10м
Насипање и набијање земље из ископа око темељних стопа и затрпавање 
уземљења, у слојевима од  0,20м

Монтажа елемената МБТС на лицу места са свим пратећим радовима

Монтажа елоксиране браварије са свим пратећим радовима



Полагање спољне контуре уземљења и везивање на темељни уземљивач 
МБТС израђену од бакарног ужета 50мм2 приближне дужине од 18,5м

Бушење рупа за сонде, постављање и увезивање сонди на спољну контуру 
уземљења

Обрачун ће се извршити по комаду испоручене и уграђене МБТС са 
свим неопходним атестима.
Напомена: Радове извести према Главном грађевинском пројекту 
произвођача 
ИСПОРУКА И МОНТАЖА МБТС  10/0,42кВ са ЕТ  1х630кВА ком 1

Испорука и монтажа МБТС  минималних димензија 3,5 х 4,3 х 3,55м 
(ВхШхД). Под овом позицијом се подразумева сав материјал потребан за 
производњу армирано бетонских елемената у фабрици бетона, затим 
материјал који је потребан на монтажи МБТС (носачи трафоа, носачи 
кабловске главе, поклопци манипулативног простора, лимена када за 
прихват уља из ЕТ, преспојни лимови, угаони преспоји, решетке за 
вентилацију у темељној греди, вентилационе мреже у крововима, 
комплетна елоксирана браварија, силикони, битумен, носач упозоравајуће 
летве, упозоравајућа летва црвено жута, ПВЦ цев, ПВЦ колено и 
шрафовска роба) и материјал који је потребан за израду уземљења 
(бакарно уже, бакарне плетенице, сонде, обујмице, укрсни комади). Сав 
материјал мора бити према спецификацији из Главног грађевинског 
пројекта МБТС произвођача.

Под овом позицијом се подразумева утовар, транспорт на место монтаже и 
монтажа грађевинског дела МБТС  са спољном контуром уземљења:

Ископ земље ИИИ категорије у широком откопу, скидање слоја хумуса 
дубине до 0,30м површине 4,3х3,55м
Ископ земље ИИИ категорије у широком откопу, скидање слоја хумуса 
дубине до 0,10м површине 2х5,3х0,5м и 2х3,55х0,5м
Ископ земље ИИИ категорије са правилним отсецањем страница до 
дубине 1,00м, за темељне стопе, кабловице и уземљивачко уже димензија 
према Главном пројекту
Разастирање природног шљунка испод темељних стопа, греда, подова и 
тротоара у слоју од 0,10м
Насипање и набијање земље из ископа око темељних стопа и затрпавање 
уземљења, у слојевима од  0,20м

Монтажа елемената МБТС на лицу места са свим пратећим радовима

Монтажа елоксиране браварије са свим пратећим радовима

Полагање спољне контуре уземљења и везивање на темељни уземљивач 
МБТС израђену од бакарног ужета 50мм2 приближне дужине од 20м

Бушење рупа за сонде, постављање и увезивање сонди на спољну контуру 
уземљења

Обрачун ће се извршити по комаду испоручене и уграђене МБТС са 
свим неопходним атестима.
Напомена: Радове извести према Главном грађевинском пројекту 
произвођача 
ИСПОРУКА И МОНТАЖА МБТС 10/0,42кВ са ЕТ 2х630кВА ком 1

Испорука и монтажа МБТС минималних димензија 3,5 х 5,06 х 4,3м 
(ВхШхД). Под овом позицијом се подразумева сав материјал потребан за 
производњу армирано бетонских елемената у фабрици бетона, затим 
материјал који је потребан на монтажи МБТС (носачи трафоа, носачи 
кабловске главе, поклопци манипулативног простора, лимена када за 
прихват уља из ЕТ, преспојни лимови, угаони преспоји, решетке за 
вентилацију у темељној греди, вентилационе мреже у крововима, 
комплетна елоксирана браварија, силикони, битумен, носач упозоравајуће 
летве, упозоравајућа летва црвено жута, ПВЦ цев, ПВЦ колено и 
шрафовска роба) и материјал који је потребан за израду уземљења 
(бакарно уже, бакарне плетенице, сонде, обујмице, укрсни комади). Сав 
материјал мора бити према спецификацији из Главног грађевинског 
пројекта МБТС произвођача.

Под овом позицијом се подразумева утовар, транспорт на место монтаже и 
монтажа грађевинског дела МБТС  са спољном контуром уземљења:

Ископ земље ИИИ категорије у широком откопу, скидање слоја хумуса 
дубине до 0,30м површине 5,06х4,3м
Ископ земље ИИИ категорије у широком откопу, скидање слоја хумуса 
дубине до 0,10м површине 2х6,06х0,5м и 2х4,3х0,5м
Ископ земље ИИИ категорије са правилним отсецањем страница до 
дубине 1,00м, за темељне стопе, кабловице и уземљивачко уже димензија 
према Главном пројекту
Разастирање природног шљунка испод темељних стопа, греда, подова и 
тротоара у слоју од 0,10м
Насипање и набијање земље из ископа око темељних стопа и затрпавање 
уземљења, у слојевима од  0,20м

Монтажа елемената МБТС на лицу места са свим пратећим радовима

Монтажа елоксиране браварије са свим пратећим радовима

Полагање спољне контуре уземљења и везивање на темељни уземљивач 
МБТС израђену од бакарног ужета 50мм2 приближне дужине од 23м



Бушење рупа за сонде, постављање и увезивање сонди на спољну контуру 
уземљења

Обрачун ће се извршити по комаду испоручене и уграђене МБТС са 
свим неопходним атестима.
Напомена: Радове извести према Главном грађевинском пројекту 
произвођача 
МБТС 10/0,42 кВ са ЕТ 1х630 кВА - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО БЕЗ 
СПОЉНОГ УЗЕМЉЕЊА  (ТС минималних димензија 3,5 х 4,3 х 2,8м 
(ВхШхД))

ком 1

Испорука и уградња електромонтажног дела МБТС који садржи:

полагање 10кВ кабла (трафо сет) 3хXХЕ 49А 1х70 мм2 од трансформатора 
до 10кВ трафо ћелије са израдом кабловских завршетака за унутрашњу 
монтажу од 70 мм2 опремљених кабловском папучицом за гњечење

бакарне сабирнице димензија 50х10мм за повезивање трансформатора и 
НН блока приближне дужине 1,4м и њихово бојење са учвршћењем у 
складу са важећим прописима  (опционо кабл РР00 1х240мм2 два по фази 
и нули)
бакарни уметак 60х10мм дужине 200мм са повезивањем на заставицу 
трансформатора

пертинакс чешаљ за укрућење сабирница 4х50х10мм на позицији према 
Главном пројекту
полагање и повезивање сабирног земљовода од бакра пресека 50мм2 са 
темељним уземљивачем и спољном контуром уземљења (опционо ФеЗн 
трака30х4мм)

повезивање осветљења СН блока са НН блоком каблом ПП00 2х1,5мм2

повезивање и ожичавање трафо ћелије СН блока са НН блоком каблом 
типа ПП00 3х1,5мм2
повезивање и ожичавање Бухолц релеја са НН блоком каблом типа ПП00 
2х1,5мм2
повезивање и ожичавање контактног термометра са НН блоком каблом 
типа ПП00 2х1,5мм2
израда инсталација осветљења трафостанице каблом типа ПП00-Y 
3х2,5мм2, уградња три светиљке са бродском арматуром, уградња једне 
наизменичне и две серијске инсталационе склопке

повезивање конструкција постојења НН и СН са сабирним земљоводом 
бакарном плетеницом пресека 35мм2 где је један крај опремљен 
кабловском папучицом а други повезан на сабирни земљовод преко укрсног 
комада жица - жица (опционо трака -жица)

повезивање ПЕ сабирнице НН блока и Е сабирнице СН блока са сабирним 
земљоводом бакарном плетеницом пресека 35мм2 где је један крај 
опремљен кабловском папучицом а други повезан на сабирни земљовод 
преко укрсног комада жица - жица  (опционо трака -жица)

Обрачун ће се извршити по комаду уграђене МБТС са свим 
неопходним атестима.
МБТС 10/,42 кВ са ЕТ 1х630 кВА - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО БЕЗ 
СПОЉНОГ УЗЕМЉЕЊА (ТС минималних димензија 3,5 х 4,3 х 3,55м 
(ВхШхД))

ком 1

Испорука и уградња електромонтажног дела МБТС  који садржи:

полагање 10кВ кабла (трафо сет) 3хXХЕ 49А 1х70 мм2  од трансформатора 
до 10кВ трафо ћелије са израдом кабловских завршетака за унутрашњу 
монтажу  од 70 мм2  опремљених кабловском папучицом за гњечење

бакарне сабирнице димензија 50х10мм за повезивање трансформатора и 
НН блока приближне дужине 1,4м и њихово бојење са учвршћењем у 
складу са важећим прописима  (опционо кабл РР00 1х240мм2 два по фази 
и нули)
бакарни уметак 60х10мм дужине 200мм са повезивањем на заставицу 
трансформатора

пертинакс чешаљ за укрућење сабирница 4х50х10мм на позицији према 
Главном пројекту
полагање и повезивање сабирног земљовода од бакра пресека 50мм2 са 
темељним уземљивачем и спољном контуром уземљења (опционо ФеЗн 
трака30х4мм)

повезивање осветљења СН блока са НН блоком каблом ПП00 2х1,5мм2

повезивање и ожичавање трафо ћелије СН блока са НН блоком каблом 
типа ПП00 3х1,5мм2
повезивање и ожичавање Бухолц релеја са НН блоком каблом типа ПП00 
2х1,5мм2
 повезивање и ожичавање контактног термометра са НН блоком каблом 
типа ПП00 2х1,5мм2

израда инсталација осветљења трафостанице каблом типа ПП00-Y 
3х2,5мм2, уградња три светиљке са бродском арматуром, уградња једне 
наизменичне и две серијске инсталационе склопке од силумина

повезивање конструкција постојења НН и СН са сабирним земљоводом 
бакарном плетеницом пресека 35мм2 где је један крај опремљен 
кабловском папучицом а други повезан на сабирни земљовод преко укрсног 
комада жица - жица (опционо трака -жица)



повезивање ПЕ сабирнице НН блока и Е сабирнице СН блока са сабирним 
земљоводом бакарном плетеницом пресека 35мм2 где је један крај 
опремљен кабловском папучицом а други повезан на сабирни земљовод 
преко укрсног комада жица - жица (опционо трака -жица)

Обрачун ће се извршити по комаду уграђене МБТС са свим 
неопходним атестима.
МБТС 10/0,42кВ са  ЕТ 2х630 кВА - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО БЕЗ 
СПОЉНОГ УЗЕМЉЕЊА (ТС минималних димензија 3,5 х 5,06 х 4,3м 
(ВхШхД))

ком 1

Испорука и уградња електромонтажног дела МБТС који садржи:
полагање 10кВ кабла (трафо сет) 3хXХЕ 49А 1х70 мм2  од трансформатора 
до 10кВ трафо ћелије са израдом кабловских завршетака за унутрашњу 
монтажу од 70 мм2 опремљених кабловском папучицом за гњечење (два 
сета)
бакарне сабирнице димензија 50х10мм за повезивање трансформатора и 
НН блока приближне дужине 2,1м и њихово бојење са учвршћењем у 
складу са важећим прописима (опционо кабл РР00 1х240мм2 два по фази 
и нули)- (два сета) 
бакарни уметак 60х10мм дужине 200мм са повезивањем на заставицу 
трансформатора (два сета)
пертинакс чешаљ за укрућење сабирница 4х50х10мм на позицији према 
Главном пројекту (два комада)
полагање и повезивање сабирног земљовода од бакра пресека 50мм2 са 
темељним уземљивачем и спољном контуром уземљења (опционо ФеЗн 
трака30х4мм)

повезивање осветљења СН блока са НН блоком каблом ПП00 2х1,5мм2

повезивање и ожичавање трафо ћелије СН блока са НН блоком каблом 
типа ПП00 3х1,5мм2 (два пута)
повезивање и ожичавање Бухолц релеја са НН блоком каблом типа ПП00 
2х1,5мм2 (два пута)
повезивање и ожичавање контактног термометра са НН блоком каблом 
типа ПП00 2х1,5мм2 (два пута)
израда инсталација осветљења трафостанице каблом типа ПП00-Y 
3х2,5мм2, уградња три светиљке са бродском арматуром, уградња три 
наизменичне инсталационе склопке од силумина

повезивање конструкција постојења НН и СН са сабирним земљоводом 
бакарном плетеницом пресека 35мм2 где је један крај опремљен 
кабловском папучицом а други повезан на сабирни земљовод преко укрсног 
комада жица - жица (опционо трака -жица)

повезивање ПЕ сабирнице НН блока и Е сабирнице СН блока са сабирним 
земљоводом бакарном плетеницом пресека 35мм2 где је један крај 
опремљен кабловском папучицом а други повезан на сабирни земљовод 
преко укрсног комада жица - жица (опционо трака -жица)

Обрачун ће се извршити по комаду уграђене МБТС са свим неопходним 
атестима.

4091 НН табла са 8 извода без ЈО ком 1

Испорука и уградња расклопног блока ниског напона са 8 извода. 
Конструкција ћелија од челичних профила, 2 пута декапираног лима, 
заварене компактне конструкције са антикорозивном заштитом изведеном 
пластификационим поступком наношења епоксидног праха.  Под овом 
позицијом се подразумева сав материјал и опрема потребан за комплет  нн 
таблу са 8 извода без ЈО (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра :4091) Понуђач је обавезан да приложи типски атест према ИЕЦ 
стандардима ИЕЦ60439-1/2004, ИЕЦ60529/2001, ИЕЦ60947-3/2001. 
Обрачун ће се извршити по комаду испорученог расклопног блока. Сви 
атести морају бити издати од стране независне лабораторије.

БЛОК НИСКОГ НАПОНА БЕЗ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА 8 ИЗВОДА ЗА 
ТРАФО 630 кВА

ком 1

Испорука и уградња расклопног блока ниског напона са 8 извода. 
Расклопни блок се израђује од стандардних челичних елемената као 
слободностојећа конструкција предвиђено за монтажу на кабловски канал. 
Блок се израђује од висококвалитетних лимених профила спојених 
заваривањем и са оклопом од два пута декапираног челичног лима 
дебљине 2 мм. Сви метални делови су бојени мокрим поступком или 
пластифицирањем претходно антикорозивно заштићени ефикасним 
методама. Предња страна расклопног блока се израђује у степену заштите 
ИП20. Расклопни блок се састоји од три поља (доводно и два изводна). 
Приближна укупна димензије расклопног блока је1680 х 450 х 2000 мм.

Расклопни блок има следеће карактеристике:

Називни напон    0,4 кВ

Називни напон изолације  0,66 кВ

Називна струја :  1000 А

Краткотрајна подносива термичка 1 сец струја кратког споја 20кА

Подносива ударна струја кратког споја 50 кА
Доводно поље чине обојене бакарне сабирнице 4х(50х10мм) на које 
су спојени:
струјни трансформатори 1000/5А, 15ВА, кл.0,5, ФС=5

мултифункционални уређај са следећим карактеристикама:



усаглашеност са стандардима ИЕЦ 61557-12, ИЕЦ 62053-22 класа 0.5С, 
ИЕЦ 62053-23 класа 2, ЕН 50160,

мерење струје И1,И2,И3,Ин са могућношћу очитавања истих директно са 
дисплеја, са могућношћу меморисања максималних вредности (чување 
максималних вредности до тренутка ресетовања уређаја), са тачношћу 
мерења 0,2% за струје до 6А (Имаx).

мерење напона У1,У2,У3,У12,У23,У31 са тачношћу 0,2%, фреквенције Ф са 
тачношћу +-0.1% и фактора снаге цосф са тачношћу +-0.5% за струје до 6А

мерење максималних, тренутних, средњих вредности фазних и трофазних 
вредности активне, реактивне и привидне снаге П, Q, С
мерење испоручене активне (класа 0.5С) и реактивне (класа 2) електричне 
енергије

 мерење фактора тоталне хармонијске дисторзије  (ТХД) напона (фазног и 
међуфазног) и струје по фазама и нули

    - обезбеђење мерења и чување 2-месечне историје (једна вредност на 15 
минута) следећих величина: напон, струја, фреквенција (средња, 
максимална, минимална) фазне и међуфазне вредности, дисбаланс, снага 
(трофазна активна, трофазна реактивна, трофазна привидна, укупна 
активна, рекативна и привидна снага), минималне, максималне и средње 
вредности снага,   фактор ооптерећења, тгФИ, енергија (активна реактивна, 
сумарна), хармоници напона и струје (ТХД, индивидулано до 30-тог 
хармоника), детектовање и чување последњих 40 догађаја узрокованих: 
пренапоном, пропадима напона, кратктрајним прекидима и 
преоптерећењем у складу са стандардом ЕН50160 и ИЕЦ 61000-4-30

 обезбеђење мерења и чувања 12-месечне историје следећих величина: 
максимална вредност струје по све три фазе, вредност енергије (активна, 
реактивна, привидна)

     - комуникација РС485 (Јбус/Модбус), аналогна 0/4-20мА, етернет, 
извештај о алармима, импулсно мерење, даљинско управљање и команде, 
импулсни давач, небалансирани напони и струје, тгф, крива оптерећења 
(50 дневних пребацивања у интервалима од 10мин за активну, реактивну и 
привидну снагу. За сваки запамћени догађај, уређај памти РМС 
полуинтевал криве за фазне и међуфазне напоне и струје И1,И2,И3,Ин за 
укупно 400 кривих

     - опсег радне температуре од -10`Ц до +55`Ц

     - уградних димензија 96х96 мм

Трополна НН склопка растављач са ручним погоном са видљивим 
раздвајањем контаката на уређају и функцијом даљинског окидања 
код искључења са следећим карактеристикама: Називни напон 0,4 
кВ, Називна фреквенција 50 Хз, Називна струја 1250 А, Краткотрајна 
подносива термичка 1 сец струја кратког споја 20 кА, Подносива 
ударна струја кратког споја  мин 50 кА.

Изводна поља чине хоризонталне обојене сабирнице 4х(50х10мм) на 
које је спојено по четири осигурачке летве или трополни осигурач-
растављач.

У горње секције расклопног блока монтира се мултифункционални уређај.

Понуђач је обавезан да приложи типски атест према ИЕЦ стандардима 
ИЕЦ60439-1/2004, ИЕЦ60529/2001, ИЕЦ60947-3/2001.

Обрачун ће се извршити по комаду испорученог расклопног блока. 
Сви атести морају бити издати од стране независне лабораторије.

БЛОК НИСКОГ НАПОНА БЕЗ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА 8 ИЗВОДА ЗА 
ТРАФО 630 кВА - УГРАДЊА

ком 1

Преузимање из магацина наручиоца или понуђача, транспорт и уградња 
расклопног блока ниског напона са 8 извода.
Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног расклопног блока.
БЛОК НИСКОГ НАПОНА БЕЗ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА 16 ИЗВОДА  ЗА ДВА 
ТРАФОА 630 кВА

ком 1

Испорука и уградња расклопног блока ниског напона са 16 извода који се 
састоји од два блока ниског напона са 8 извода међусобно спојена спојним 
пољем. Расклопни блок се израђује од стандардних челичних елемената 
као слободностојећа конструкција предвиђено за монтажу на кабловски 
канал. Блок се израђује од висококвалитетних лимених профила спојених 
заваривањем и са оклопом од два пута декапираног челичног лима 
дебљине 2 мм. Сви метални делови су бојени мокрим поступком или 
пластифицирањем претходно антикорозивно заштићени ефикасним 
методама. Предња страна расклопног блока се израђује у степену заштите 
ИП20. Приближне укупне димензије расклопног блока са 16 извода су 3760 
х 450 х 2000 мм.

Расклопни блок од 8 извода се састоји од три поља (доводно и два 
изводна), подељеног у 6 секција. Укупне приближне димензије блока од 8 
извода су 1680 х 450 х 2000 мм.
Расклопни блок има следеће карактеристике: Називни напон 0,4кВ, 
Називни напон изолације  0,66кВ; Називна струја 1000 А; Краткотрајна 
подносива термичка 1сец струја кратког споја 20кА;
Подносива ударна струја кратког споја 50кА.



Доводно поље чине обојене бакарне сабирнице 4х(50х10мм) на које 
су спојени:
струјни трансформатори 1000/5А, 15ВА, кл.0,5, ФС=5;

мултифункционални уређај са следећим карактеристикама:
усаглашеност са стандардима ИЕЦ 61557-12, ИЕЦ 62053-22 класа 0.5С, 
ИЕЦ 62053-23 класа 2, ЕН 50160,

мерење струје И1,И2,И3,Ин са могућношћу очитавања истих директно са 
дисплеја, са могућношћу меморисања максималних вредности (чување 
максималних вредности до тренутка ресетовања уређаја), са тачношћу 
мерења 0,2% за струје до 6А (Имаx).

мерење напона У1,У2,У3,У12,У23,У31 са тачношћу 0,2%, фреквенције Ф са 
тачношћу +-0.1% и фактора снаге цосф са тачношћу +-0.5% за струје до 6А

мерење максималних, тренутних, средњих вредности фазних и трофазних 
вредности активне, реактивне и привидне снаге П, Q, С
мерење испоручене активне (класа 0.5С) и реактивне (класа 2) електричне 
енергије

мерење фактора тоталне хармонијске дисторзије  (ТХД) напона (фазног и 
међуфазног) и струје по фазама и нули

обезбеђење мерења и чување 2-месечне историје (једна вредност на 15 
минута) следећих величина: напон, струја, фреквенција (средња, 
максимална, минимална) фазне и међуфазне вредности, дисбаланс, снага 
(трофазна активна, трофазна реактивна, трофазна привидна, укупна 
активна, рекативна и привидна снага), минималне, максималне и средње 
вредности снага,   фактор ооптерећења, тгФИ, енергија (активна реактивна, 
сумарна), хармоници напона и струје (ТХД, индивидулано до 30-тог 
хармоника), детектовање и чување последњих 40 догађаја узрокованих: 
пренапоном, пропадима напона, кратктрајним прекидима и 
преоптерећењем у складу са стандардом ЕН50160 и ИЕЦ 61000-4-30

обезбеђење мерења и чувања 12-месечне историје следећих величина: 
максимална вредност струје по све три фазе, вредност енергије (активна, 
реактивна, привидна)

комуникација РС485 (Јбус/Модбус), аналогна 0/4-20мА, етернет, извештај о 
алармима, импулсно мерење, даљинско управљање и команде, импулсни 
давач, небалансирани напони и струје, тгф, крива оптерећења (50 дневних 
пребацивања у интервалима од 10мин за активну, реактивну и привидну 
снагу. За сваки запамћени догађај, уређај памти РМС полуинтевал криве за 
фазне и међуфазне напоне и струје И1,И2,И3,Ин за укупно 400 кривих

опсег радне температуре од -10`Ц до +55`Ц

 уградних димензија 96х96 мм

Трополна НН склопка растављач са ручним погоном са видљивим 
раздвајањем контаката на уређају и функцијом даљинског окидања 
код искључења са следећим карактеристикама: Називни напон 0,4 
кВ, Називна фреквенција 50 Хз, Називна струја 1250 А, Краткотрајна 
подносива термичка 1 сец струја кратког споја 20 кА, Подносива 
ударна струја кратког споја  мин 50 кА.

Изводна поља чине хоризонталне обојене сабирнице 4х(50х10мм) на 
које је спојено по четири осигурачке летве или трополни осигурач-
растављач.
Спојно поље има следеће карактеристике: Називни напон 0,4 кВ; 
Називни напон изолације  0,66 кВ; Називна струја 1000 А; 
Краткотрајна подносива термичка 1 сец струја кратког споја 20 кА; 
Подносива ударна струја кратког споја  50 кА Спојно поља чине 
хоризонталне обојене сабирнице 4х(50х10мм) на које је спојен 
трополна НН склопка растављач са ручним погоном следећих 
карактеристика: Називни напон 0,4 кВ; Називна фреквенција 50 Хз; 
Називна струја 1250 А; Краткотрајна подносива термичка 1 сец струја 
кратког споја 20 кА; Подносива ударна струја кратког споја мин 50 
кА.
У горње секције расклопног блока монтира се и следећа опрема: бројило, 
гребенаста преклопка, топљиви осигурачи, релеј, утичница, редне стезаљке 
а све према Главном пројекту.

Понуђач је обавезан да приложи типски атест према ИЕЦ стандардима 
ИЕЦ60439-1/2004, ИЕЦ60529/2001, ИЕЦ60947-3/2001.

Обрачун ће се извршити по комаду испорученог расклопног блока. 
Сви атести морају бити издати од стране независне лабораторије.

БЛОК НИСКОГ НАПОНА БЕЗ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА 12 ИЗВОДА ЗА 
ТРАФО 1000 кВА

ком 1

Испорука и уградња расклопног блока ниског напона са 12 извода. 
Расклопни блок се израђује од стандардних челичних елемената као 
слободностојећа конструкција предвиђено за монтажу на кабловски канал. 
Блок се израђује од висококвалитетних лимених профила спојених 
заваривањем и са оклопом од два пута декапираног челичног лима 
дебљине 2 мм. Сви метални делови су бојени мокрим поступком или 
пластифицирањем претходно антикорозивно заштићени ефикасним 
методама. Предња страна расклопног блока се израђује у степену заштите 
ИП20. Расклопни блок се састоји од три поља (доводно и два изводна). 
Укупне приближне димензије расклопног блока су 2200 х 600 х 2000 мм.



Расклопни блок има следеће карактеристике:

Називни напон    0,4 кВ

Називни напон изолације  0,66 кВ

Називна струја   1500 А

Са заштитном"ПЕ" сабирницом
Доводно поље чине обојене бакарне сабирнице 4х(100х10мм) на које 
су спојени:
струјни трансформатори 1500/5А, 30ВА, кл.0,5, ФС=5

мултифункционални уређај са следећим карактеристикама:
усаглашеност са стандардима ИЕЦ 61557-12, ИЕЦ 62053-22 класа 0.5С, 
ИЕЦ 62053-23 класа 2, ЕН 50160,

мерење струје И1,И2,И3,Ин са могућношћу очитавања истих директно са 
дисплеја, са могућношћу меморисања максималних вредности (чување 
максималних вредности до тренутка ресетовања уређаја), са тачношћу 
мерења 0,2% за струје до 6А (Имаx).

мерење напона У1,У2,У3,У12,У23,У31 са тачношћу 0,2%, фреквенције Ф са 
тачношћу +-0.1% и фактора снаге цосф са тачношћу +-0.5% за струје до 6А

мерење максималних, тренутних, средњих вредности фазних и трофазних 
вредности активне, реактивне и привидне снаге П, Q, С
мерење испоручене активне (класа 0.5С) и реактивне (класа 2) електричне 
енергије

мерење фактора тоталне хармонијске дисторзије  (ТХД) напона (фазног и 
међуфазног) и струје по фазама и нули

обезбеђење мерења и чување 2-месечне историје (једна вредност на 15 
минута) следећих величина: напон, струја, фреквенција (средња, 
максимална, минимална) фазне и међуфазне вредности, дисбаланс, снага 
(трофазна активна, трофазна реактивна, трофазна привидна, укупна 
активна, рекативна и привидна снага), минималне, максималне и средње 
вредности снага,   фактор ооптерећења, тгФИ, енергија (активна реактивна, 
сумарна), хармоници напона и струје (ТХД, индивидулано до 30-тог 
хармоника), детектовање и чување последњих 40 догађаја узрокованих: 
пренапоном, пропадима напона, кратктрајним прекидима и 
преоптерећењем у складу са стандардом ЕН50160 и ИЕЦ 61000-4-30

обезбеђење мерења и чувања 12-месечне историје следећих величина: 
максимална вредност струје по све три фазе, вредност енергије (активна, 
реактивна, привидна)

комуникација РС485 (Јбус/Модбус), аналогна 0/4-20мА, етернет, извештај о 
алармима, импулсно мерење, даљинско управљање и команде, импулсни 
давач, небалансирани напони и струје, тгф, крива оптерећења (50 дневних 
пребацивања у интервалима од 10мин за активну, реактивну и привидну 
снагу. За сваки запамћени догађај, уређај памти РМС полуинтевал криве за 
фазне и међуфазне напоне и струје И1,И2,И3,Ин за укупно 400 кривих

опсег радне температуре од -10`Ц до +55`Ц

уградних димензија 96х96 мм

Трополна НН склопка растављач са ручним погоном са видљивим 
раздвајањем контаката на уређају и функцијом даљинског окидања 
код искључења са следећим карактеристикама: Називни напон 0,4 
кВ, Називна фреквенција 50 Хз, Називна струја 1600 А, Краткотрајна 
подносива термичка 1 сец струја кратког споја 35 кА, Подносива 
ударна струја кратког споја  мин 60 кА.

Изводна поља чине хоризонталне обојене сабирнице 4х(100х10мм) 
на које је спојено по шест осигурачких летве или трополни осигурач-
растављач.

У горње секције расклопног блока монтира се мултифункционални уређај.

Обрачун ће се извршити по комаду испорученог расклопног блока, а 
овом позицијом су предвиђени атести о извршеном типском 
испитивању блока по ИЕЦ стандардима: ИЕЦ 60439-1/2004, ИЕЦ 
60529/2001, ИЕЦ 60947-3/2001. Сви атести морају бити издати од 
стране независне лабораторије.

4061 ВН блок 12кВ 1Т+2В корак 550мм ком 1

Испорука и уградња ВН блока за унутрашњу монтажу  састављеног од 
1Т+2В . Материјал за ћелије је од челичног лима заштићен 
пластификационим поступком наношењем епоксидног праха. Под ћелија 
треба да буде челичног лима са гуменим уводницама за пролаз каблова. У 
расклопном постројењу се испоручује, монтира и повезује опрема у свему у 
складу са каталогом електроматеријала и опреме шифра : 4061.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.

4062 ВН блок 12кВ 1Т+3В корак 550мм ком 1



Испорука и уградња ВН блока за унутрашњу монтажу  састављеног од 
1Т+3В . Материјал за ћелије је од челичног лима заштићен 
пластификационим поступком наношењем епоксидног праха. Под ћелија 
треба да буде челичног лима са гуменим уводницама за пролаз каблова. У 
расклопном постројењу се испоручује, монтира и повезује опрема у свему у 
складу са каталогом електроматеријала и опреме шифра : 4062.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.

4063 ВН блок 12кВ 2Т+3В корак 700мм ком 1

Испорука и уградња ВН блока за унутрашњу монтажу  састављеног од 
2Т+3В . Материјал за ћелије је од челичног лима заштићен 
пластификационим поступком наношењем епоксидног праха. Под ћелија 
треба да буде челичног лима са гуменим уводницама за пролаз каблова. У 
расклопном постројењу се испоручује, монтира и повезује опрема у свему у 
складу са каталогом електроматеријала и опреме шифра : 4063.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.

4064 ВН блок 12кВ 2Т+3В корак 550мм ком 1

Испорука и уградња ВН блока за унутрашњу монтажу  састављеног од 
2Т+3В . Материјал за ћелије је од челичног лима заштићен 
пластификационим поступком наношењем епоксидног праха. Под ћелија 
треба да буде челичног лима са гуменим уводницама за пролаз каблова. У 
расклопном постројењу се испоручује, монтира и повезује опрема у свему у 
складу са каталогом електроматеријала и опреме шифра : 4064.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.

29664 ВН блок 12кВ 1Т+3В корак 700мм ком 1

Испорука и уградња ВН блока за унутрашњу монтажу  састављеног од 
1Т+3В . Материјал за ћелије је од челичног лима заштићен 
пластификационим поступком наношењем епоксидног праха. Под ћелија 
треба да буде челичног лима са гуменим уводницама за пролаз каблова. У 
расклопном постројењу се испоручује, монтира и повезује опрема у свему у 
складу са каталогом електроматеријала и опреме шифра : 29664.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.

25215 ВН блок 12кВ 1Т+4В корак 550мм ком 1

Испорука и уградња ВН блока за унутрашњу монтажу  састављеног од 
1Т+4В . Материјал за ћелије је од челичног лима заштићен 
пластификационим поступком наношењем епоксидног праха. Под ћелија 
треба да буде челичног лима са гуменим уводницама за пролаз каблова. У 
расклопном постројењу се испоручује, монтира и повезује опрема у свему у 
складу са каталогом електроматеријала и опреме шифра : 25215.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.

29126 ВН блок 12кВ 2Т+4В корак 550мм ком 1

Испорука и уградња ВН блока за унутрашњу монтажу  састављеног од 
2Т+4В . Материјал за ћелије је од челичног лима заштићен 
пластификационим поступком наношењем епоксидног праха. Под ћелија 
треба да буде челичног лима са гуменим уводницама за пролаз каблова. У 
расклопном постројењу се испоручује, монтира и повезује опрема у свему у 
складу са каталогом електроматеријала и опреме шифра : 29126.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.

4082 Водна ћелија 12кВ корак 700мм ком 1

Испорука и уградња 10кВ водне ћелије са кораком 700мм. Материјал за 
ћелије је од челичног лима заштићен пластификационим поступком 
епоксидног праха. Под ћелија треба да буде од челичног лима са гуменим 
уводницама за пролаз каблова. Водна ћелија  се испоручује, монтира и 
повезује  у складу са каталогом електроматеријала и опреме шифра : 4082



Понуђач је обавезан да приложи типски атест према ИЕЦ стандардима: 
ИЕЦ62271-200/2003, ИЕЦ62271-1/2007, ИЕЦ60060-1/1989.

Обрачун ће се извршити по комаду испоручене ћелије. Сви атести 
морају бити издати од стране независне лабораторије.

4084 Мерна ћелија 12кВ корак 700мм ком 1

Испорука и уградња 10кВ мерне ћелије са кораком 700мм. Материјал за 
ћелије је од челичног лима заштићен пластификационим поступком 
епоксидног праха. Под ћелија треба да буде од челичног лима са гуменим 
уводницама за пролаз каблова. Мерна ћелија  се испоручује, монтира и 
повезује  у складу са каталогом електроматеријала и опреме шифра : 4084

Понуђач је обавезан да приложи типски атест према ИЕЦ стандардима: 
ИЕЦ62271-200/2003, ИЕЦ62271-1/2007, ИЕЦ60060-1/1989.

Обрачун ће се извршити по комаду испоручене ћелије. Сви атести 
морају бити издати од стране независне лабораторије.
10 кВ ДОВОДНО-ИЗВОДНА (КАБЛОВСКА) ЋЕЛИЈА ком 1

Испорука и уградња 10кВ доводно-изводне (кабловске) ћелије  са 
трополним склопка-растављачем са приграђеним ножевима за уземљење. 
Ћелија је слободностојећа израђена од стандардних челичних елемената, 
предвиђена за директну монтажу на кабловски канал. Димензија ћелије је 
максимално 750 х 750 х 2000мм  (ширина х дубина х висина). Врата ћелије 
су са бравама за забрављивање и закључавање. Материјал лима је 
челични декапиран минималне дебљине 2 мм. Ћелија је бојена основном 
антикорозивном бојом и завршном бојом. Ћелија има следеће електричне 
карактеристике:

а) Назначени напон опреме                                                  12 кВ

б) Номинални напон опреме                                                 10 кВ

ц) Степен изолације                                                             12 Си  28/75 

д) Субтранзијентна снага кратког споја                               250 МВА

е) Краткотрајна подносива термичка 1 сец струја кратког споја  16 кА

ф) Подносива ударна струја кратког споја                                 40 кА

г) Степен механичке заштите                                                 мин ИП20
х) Услови монтаже                                                            нормални за 
унутрашњу монтажу
У ћелију се монтира:

Трополна склопка-растављач са приграђеним ножевима за уземљење, са 
припадајућим ручним погоном (следећих карактеристика: Ун = 12 кВ; Ин = 
630 А; Итх  = 16 кА; Ип = 40 кА; И2 = 400 А при цос ј  =0,7)

Носач кабел глава
Блок светиљка за осветлење унутрашњости блока са сијалицом са 
ужареном нити 2 х 60 W,   231 В

Понуђач је обавезан да приложи типски атест према ИЕЦ стандардима: 
ИЕЦ62271-200/2003, ИЕЦ62271-1/2007, ИЕЦ60060-1/1989.

Обрачун ће се извршити по комаду испоручене ћелије. Сви атести 
морају бити издати од стране независне лабораторије.
10 кВ ТРАФО ЋЕЛИЈА ком 1

Испорука и уградња 10кВ трафо ћелије, са троплним склопка-растављачем 
са приграђеним осигурачима са ударном иглом за трополни исклоп и 
напонским окидачем за искључење. Ћелија је слободностојећа израђена од 
стандардних челичних елемената, предвиђена за директну монтажу на 
кабловски канал. Димензија ћелије је максимално 750 х 750 х 2000мм  
(ширина х дубина х висина). Врата ћелије су са бравама за забрављивање 
и закључавање. Материјал лима је челични декапиран минималне дебљине 
2 мм. Ћелија је бојена основном антикорозивном бојом и завршном бојом. 
Ћелија има следеће електричне карактеристике:

а) Назначени напон опреме                                                     12 кВ

б) Номинални напон опреме                                                    10 кВ

ц) Степен изолације                                                                     12 Си  28/75 

д) Субтранзијентна снага кратког споја                                  250 МВА

е) Краткотрајна подносива термичка 1 сец струја кратког споја   16 кА

ф) Подносива ударна струја кратког споја                                  40 кА

г) Степен механичке заштите                                                  мин ИП20
х) Услови монтаже                                                          нормални за 
унутрашњу монтажу
У ћелију се монтира:
Трополна склопка-растављач са приграђеним осигурачима са ударном 
иглом за трополни исклоп и напонским окидачем за искључење (следећих 
карактеристика: Ун = 12 кВ; Ин = мин 630 А; Итх  = 16 кА; Ип = 40 кА; И2 = 
400 А при цос ј  =0,7)
Носач кабел глава
Три топљива уметка високонапонског високоучинског осигурача са ударном 
иглом Ун= 12 кВ  Ин = Х А



Притисни тастер на вратима са равном типком црвене боје. Ун= 231 В  Ие 
= 6 А
Блок светиљка за осветлење унутрашњости блока са сијалицом са 
ужареном нити 2 х 60 W,  231 В

Понуђач је обавезан да приложи типски атест према ИЕЦ стандардима: 
ИЕЦ62271-200/2003, ИЕЦ62271-1/2007, ИЕЦ60060-1/1989

Обрачун ће се извршити по комаду испоручене ћелије, а овом 
позицијом су предвиђени сви неопходни атести. Сви атести морају 
бити издати од стране независне лабораторије.
НАПОМЕНА: Х према Решењу о одобрењу за прикључење

ТРОСИСТЕМСКА МЕРНА ЋЕЛИЈА 10(20)/0,1кВ ком 1

Испорука и уградња 10кВ мерне ћелије, са три напонска трансформатора 
једнополно изолована и три струјна трансформатора. Ћелија је 
слободностојећа израђена од стандардних челичних елемената, 
предвиђена за директну монтажу на кабловски канал. Димензија ћелије је 
максимално 800 х 750 х 2000мм  (ширина х дубина х висина). Врата ћелије 
су са бравама за забрављивање и закључавање. Материјал лима је 
челични декапиран минималне дебљине 2 мм. Ћелија је бојена основном 
антикорозивном бојом и завршном бојом. Ћелија има следеће електричне 
карактеристике:

а) Назначени напон опреме: 12 кВ

б) Номинални напон опреме: 10кВ

ц) Степен изолације:   12 Си  28/75 

д) Субтранзијентна снага кратког споја: 250 МВА

е) Краткотрајна подносива термичка 1 сец струја кратког споја: 16 кА

ф) Подносива ударна струја кратког споја: 40 кА

г) Степен механичке заштите: ИП20

х) Услови монтаже: нормални за унутрашњу монтажу

У ћелију се монтира:
Три високонапонска високоучинска осигурача Ун= 12 кВ  Ин = Х А  са 
постољем

Три напонска трансформатора једнополно изолована карактеристика 
према Решењу о одобрењу за прикључење следећих карактеристика: 
преносни однос 5,77/0,058 кВ; кл. 0,5; Сн=30ВА

Три струјна трансформатора карактеристика према Решењу о одобрењу за 
прикључење следећих карактеристика: кл. 0,5; Сн=15ВА; ФС=5

Три нисконапонска топљива осигурача 25/4 А  са могућношћу пломбирања

Блок светиљка за осветлење унутрашњости блока са сијалицом са 
ужареном нити 2 х 60 W,  231 В

Понуђач је обавезан да приложи типски атест према ИЕЦ стандардима: 
ИЕЦ62271-200/2003, ИЕЦ62271-1/2007, ИЕЦ60060-1/1989

Обрачун ће се извршити по комаду испоручене ћелије, а овом 
позицијом су предвиђени сви неопходни атести. Сви атести морају 
бити издати од стране независне лабораторије.
НАПОМЕНА: Х према Решењу о одобрењу за прикључење

ТРОСИСТЕМСКА МЕРНИ СКЛОП ЗА СТС 10(20)/0,1кВ до 400кВА ком 1

Испорука, транспорт и уградња 10кВ мерног склопа за СТС:

а) Назначени напон опреме: 12 кВ

б) Номинални напон опреме: 10кВ

ц) Степен изолације:   12 Си  28/75 

д) Субтранзијентна снага кратког споја: 250 МВА

е) Краткотрајна подносива термичка 1 сец струја кратког споја: 16 кА

ф) Подносива ударна струја кратког споја: 40 кА

г) Степен механичке заштите: ИП20

х) Услови монтаже: нормални за унутрашњу монтажу

У ћелију се монтира:
Три високонапонска високоучинска осигурача Ун= 12 кВ  Ин = Х А  са 
постољем

Три напонска трансформатора једнополно изолована карактеристика 
према Решењу о одобрењу за прикључење следећих карактеристика: 
преносни однос 5,77/0,058 кВ; кл. 0,5; Сн=30ВА

Три струјна трансформатора карактеристика према Решењу о одобрењу за 
прикључење следећих карактеристика: кл. 0,5; Сн=15ВА; ФС=5

НАПОМЕНА: према Решењу о одобрењу за прикључење

Понуђач је обавезан да приложи типски атест према ИЕЦ стандардима: 
ИЕЦ62271-200/2003, ИЕЦ62271-1/2007, ИЕЦ60060-1/1989

Обрачун ће се извршити по комаду испорученог мерног склопа, а 
овом позицијом су предвиђени сви неопходни атести. Сви атести 
морају бити издати од стране независне лабораторије.
УГРАДЊА ПЛАСТИЧНЕ НАТПИСНЕ ПЛОЧИЦЕ ЗА ВН ЋЕЛИЈЕ У ТС ком 1



Испорука и уградња пластичне натписне плочице за ВН ћелију у ТС 
израђену на јувидур плочици од три слоја (црна, бела, црна) 250х50х3мм са 
угравираним текстом величине 12мм који садржи: напонски ниво и назив 
извода. Натписна плочица се монтира на ВН ћелију завртњем за лим 
6,3х38.
Обрачун ће се извршити по комаду уграђене натписне плочице.

10 кВ РАСКЛОПНО ПОСТРОЈЕЊЕ "РИНГ МАИН УНИТ" 1Т+2В ком 1

Испорука и уградња расклопног постројења 10кВ за унутрашњу монтажу 
"РИНГ МАИН УНИТ" 1Т+2В, пуњено гасом СФ6 састављено из једне 
трафо и две доводно одводне ћелије произвођача "АББ", "СИЕМЕНС", 
"сцхнеидер елецтриц" или еквивалентног. Расклопно постројење се 
испоручује комплетно предфабриковано, тако да се на лицу места врши 
монтажа и израда енергетских и сигнално-комадних кабловских прикључних 
водова као и повезивање на сабирни земљовод. Максималне димензије 
постројења су ширина 2100мм и дубина 940мм. Троположајне раставне 
склопке 10кВ су смештене у посебном кућишту пуњене гасом СФ6 и 
потпуно подељене од осталог дела постројења. Расклопно постројење је 
компактно израђено као једна целина и у потпуности обложено 
декапираним лимом. Кућиште расклопног постројења је израђено у степену 
заштите ИП6X, а радни механизам најмање у степену ИП3X. Кућиште 
постројења је потпуно заштићено од корозије и премазано завршном бојом. 
У расклопном постројењу се испоручује, монтира и повезује следећа 
опрема:

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ , 630А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе кабловских извода и уземљавања 
кабловских извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ , 200А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе трафо извода и уземљавања 
трафо извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

механички индикатор положаја уклопног стања троположајних раставних 
склопки

осигурачки склоп за смештај патрона ВН осигурача

блокадни механизам за кабловски простор и осигурачки склоп ради 
спречавања скидања поклопаца    на кабловском и осигурачком простору

индикатор притиска гаса

сабирнице за повезивање раставних склопки и извода

индикатор присуства напона

натписне плочице за означавање извода

слепа шема разводног постројења уграђена на предњиј страни блока

тастер за искључење трансформаторског извода

носач кабловских завршетака.
Испорука и уградња индикатора земљоспоја и кратког споја, кабловских 
адаптера (за трафо поље и Т адаптера за водна поља), постоља 
оклопљеног лимом висине између 40 и 60цм.

Испорука прибора за ручну манипулацију и инструмента за фазовање.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.
10 кВ РАСКЛОПНО ПОСТРОЈЕЊЕ "РИНГ МАИН УНИТ" 1Т+3В ком 1

Испорука и уградња расклопног постројења 10кВ за унутрашњу монтажу 
"РИНГ МАИН УНИТ" 1Т+3В, пуњено гасом СФ6 састављено из једне 
трафо и три доводно одводне ћелије произвођача "АББ", "СИЕМЕНС", 
"сцхнеидер елецтриц" или еквивалентног. Расклопно постројење се 
испоручује комплетно предфабриковано, тако да се на лицу места врши 
монтажа и израда енергетских и сигнално-комадних кабловских прикључних 
водова као и повезивање на сабирни земљовод. Максималне димензије 
постројења су ширина 2800мм и дубина 940мм. Троположајне раставне 
склопке 10кВ су смештене у посебном кућишту пуњене гасом СФ6 и 
потпуно подељене од осталог дела постројења. Расклопно постројење је 
компактно израђено као једна целина и у потпуности обложено 
декапираним лимом. Кућиште расклопног постројења је израђено у степену 
заштите ИП6X, а радни механизам најмање у степену ИП3X. Кућиште 
постројења је потпуно заштићено од корозије и премазано завршном бојом. 
У расклопном постројењу се испоручује, монтира и повезује следећа 
опрема:

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ , 630А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе кабловских извода и уземљавања 
кабловских извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ , 200А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе трафо извода и уземљавања 
трафо извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп



механички индикатор положаја уклопног стања троположајних раставних 
склопки

осигурачки склоп за смештај патрона ВН осигурача

блокадни механизам за кабловски простор и осигурачки склоп ради 
спречавања скидања поклопаца    на кабловском и осигурачком простору

индикатор притиска гаса

сабирнице за повезивање раставних склопки и извода

индикатор присуства напона

натписне плочице за означавање извода

слепа шема разводног постројења уграђена на предњиј страни блока

тастер за искључење трансформаторског извода

носач кабловских завршетака.
Испорука и уградња индикатора земљоспоја и кратког споја, кабловских 
адаптера (за трафо поље и Т адаптера за водна поља), постоља 
оклопљеног лимом висине између 40 и 60цм.

Испорука прибора за ручну манипулацију и инструмента за фазовање.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.
10кВ РАСКЛОПНО ПОСТРОЈЕЊЕ "РИНГ МАИН УНИТ" 2Т+2В ком 1

Испорука и уградња расклопног постројења 10кВ за унутрашњу монтажу 
"РИНГ МАИН УНИТ" 2Т+2В, пуњено гасом СФ6 састављено из две трафо 
и две доводно одводне ћелије произвођача "АББ", "СИЕМЕНС", "сцхнеидер 
елецтриц" или еквивалентног. Расклопно постројење се испоручује 
комплетно предфабриковано, тако да се на лицу места врши монтажа и 
израда енергетских и сигнално-комадних кабловских прикључних водова 
као и повезивање на сабирни земљовод. Максималне димензије 
постројења су ширина 2800мм и дубина 940мм.Троположајне раставне 
склопке 10кВ су смештене у посебном кућишту пуњене гасом СФ6 и 
потпуно подељене од осталог дела постројења. Расклопно постројење је 
компактно израђено као једна целина и у потпуности обложено 
декапираним лимом. Кућиште расклопног постројења је израђено у степену 
заштите ИП6X, а радни механизам најмање у степену ИП3X. Кућиште 
постројења је потпуно заштићено од корозије и премазано завршном бојом. 
У расклопном постројењу се испоручује, монтира и повезује следећа 
опрема:

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ , 630А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе кабловских извода и уземљавања 
кабловских извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ , 200А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе трафо извода и уземљавања 
трафо извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

механички индикатор положаја уклопног стања троположајних раставних 
склопки

осигурачки склоп за смештај патрона ВН осигурача

 блокадни механизам за кабловски простор и осигурачки склоп ради 
спречавања скидања поклопаца    на кабловском и осигурачком простору

индикатор притиска гаса

сабирнице за повезивање раставних склопки и извода

индикатор присуства напона

натписне плочице за означавање извода

слепа шема разводног постројења уграђена на предњиј страни блока

тастер за искључење трансформаторског извода

носач кабловских завршетака.
Испорука и уградња индикатора земљоспоја и кратког споја, кабловских 
адаптера (за трафо поље и Т адаптера за водна поља), постоља 
оклопљеног лимом висине између 40 и 60цм

Испорука прибора за ручну манипулацију и инструмента за фазовање.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.
10 кВ РАСКЛОПНО ПОСТРОЈЕЊЕ "РИНГ МАИН УНИТ" 2Т+3В ком 1



Испорука и уградња расклопног постројења 10кВ за унутрашњу монтажу 
"РИНГ МАИН УНИТ" 2Т+3В, пуњено гасом СФ6 састављено из две трафо 
и три доводно одводне ћелије произвођача "АББ", "СИЕМЕНС", "сцхнеидер 
елецтриц" или еквивалентног. Расклопно постројење се испоручује 
комплетно предфабриковано, тако да се на лицу места врши монтажа и 
израда енергетских и сигнално-комадних кабловских прикључних водова 
као и повезивање на сабирни земљовод. Максималне димензије 
постројења су ширина 3500мм и дубина 940мм.  Троположајне раставне 
склопке 10кВ су смештене у посебном кућишту пуњене гасом СФ6 и 
потпуно подељене од осталог дела постројења. Расклопно постројење је 
компактно израђено као једна целина и у потпуности обложено 
декапираним лимом. Кућиште расклопног постројења је израђено у степену 
заштите ИП6X, а радни механизам најмање у степену ИП3X. Кућиште 
постројења је потпуно заштићено од корозије и премазано завршном бојом. 
У расклопном постројењу се испоручује, монтира и повезује следећа 
опрема:

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ, 630А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе кабловских извода и уземљавања 
кабловских извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ, 200А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе трафо извода и уземљавања 
трафо извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

механички индикатор положаја уклопног стања троположајних раставних 
склопки

осигурачки склоп за смештај патрона ВН осигурача

блокадни механизам за кабловски простор и осигурачки склоп ради 
спречавања скидања поклопаца    на кабловском и осигурачком простору

индикатор притиска гаса

сабирнице за повезивање раставних склопки и извода

индикатор присуства напона

натписне плочице за означавање извода

слепа шема разводног постројења уграђена на предњиј страни блока

тастер за искључење трансформаторског извода

носач кабловских завршетака.
Испорука и уградња индикатора земљоспоја и кратког споја, кабловских 
адаптера (за трафо поље и Т адаптера за водна поља), постоља 
оклопљеног лимом висине између 40 и 60цм

Испорука прибора за ручну манипулацију и инструмента за фазовање.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.
10кВ РАСКЛОПНО ПОСТРОЈЕЊЕ "РИНГ МАИН УНИТ" 1Т+4В ком 1

Испорука и уградња расклопног постројења 10кВ за унутрашњу монтажу 
"РИНГ МАИН УНИТ" 1Т+4В, пуњено гасом СФ6 састављено из једне 
трафо и четири доводно одводне ћелије, произвођача "АББ", "СИЕМЕНС", 
"сцхнеидер елецтриц" или еквивалентног. Расклопно постројење се 
испоручује комплетно предфабриковано, тако да се на лицу места врши 
монтажа и израда енергетских и сигнално-комадних кабловских прикључних 
водова као и повезивање на сабирни земљовод. Максималне димензије 
постројења су ширина 2800мм и дубина 940мм .Троположајне раставне 
склопке 10кВ су смештене у посебном кућишту пуњене гасом СФ6 и 
потпуно подељене од осталог дела постројења. Расклопно постројење је 
компактно израђено као једна целина и у потпуности обложено 
декапираним лимом. Кућиште расклопног постројења је израђено у степену 
заштите ИП6X, а радни механизам најмање у степену ИП3X. Кућиште 
постројења је потпуно заштићено од корозије и премазано завршном бојом. 
У расклопном постројењу се испоручује, монтира и повезује следећа 
опрема:

троположајна раставна склопка12 (24) кВ, 630А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе кабловских извода и уземљавања 
кабловских извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ,200А  смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе трафо извода и уземљавања 
трафо извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

механички индикатор положаја уклопног стања троположајних раставних 
склопки

осигурачки склоп за смештај патрона ВН осигурача

блокадни механизам за кабловски простор и осигурачки склоп ради 
спречавања скидања поклопаца    на кабловском и осигурачком простору

индикатор притиска гаса

сабирнице за повезивање раставних склопки и извода



индикатор присуства напона

натписне плочице за означавање извода

слепа шема разводног постројења уграђена на предњиј страни блока

тастер за искључење трансформаторског извода

носач кабловских завршетака.
Испорука и уградња индикатора земљоспоја и кратког споја, кабловских 
адаптера (за трафо поље и Т адаптера за водна поља), постоља 
оклопљеног лимом висине између 40 и 60цм

Испорука прибора за ручну манипулацију и инструмента за фазовање.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.
10 кВ РАСКЛОПНО СФ6 ПОСТРОЈЕЊЕ 1Т+1М+2В ком 1

Испорука и уградња расклопног СФ6 постројења 10кВ за унутрашњу 
монтажу 1Т+1М+2В, произвођача "АББ", "СИЕМЕНС", "сцхнеидер 
елецтриц" или еквивалентног састављено из једне трафо, две доводно 
одводне ћелије пуњене гасом СФ6 и мерне ћелије изоловане ваздухом . 
Расклопно постројење се испоручује комплетно предфабриковано, тако да 
се на лицу места врши монтажа и израда енергетских и сигнално-комадних 
кабловских прикључних водова као и повезивање на сабирни земљовод. 
Максималне димензије постројења су ширина 2800мм и дубина 1020мм.  
Троположајне раставне склопке 10кВ су смештене у посебном кућишту 
пуњене гасом СФ6 и потпуно подељене од осталог дела постројења. 
Расклопно постројење је модуларно. Кућиште расклопног постројења је 
израђено у степену заштите ИП6X, а радни механизам најмање у степену 
ИП3X. Кућиште постројења је потпуно заштићено од корозије и премазано 
завршном бојом. У расклопном постројењу се испоручује, монтира и 
повезује следећа опрема:

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ,  630А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе кабловских извода и уземљавања 
кабловских извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

троположајна раставна склопка  12 (24) кВ,200А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе трафо извода и уземљавања 
трафо извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

струјни мерни трансформатор за унутрашњу монтажу у фазама Л1,Л2 и Л3, 
степена изолације за примарни намотај 12 Си 28/75, преносног односа од 
15/5А до 30/5А, класе тачности 0.5, назначене снаге 15ВА

једнополно изловани напонски мерни трансформатор, за унутрашњу 
монтажу, са помоћним секундарним намотом, степена излоцаије за 
примарни намотај  12 Си 28/75 , односа трансформације 5,77/0,058 кВ/кВ 
класе тачности 0.5/3П, назначне снаге 30 ВА  

сабирнице за повезивање мерне ћелије са суседним ћелијама са фиксним 
тачкама за уземљавање сабирница
механички индикатор положаја уклопног стања троположајних раставних 
склопки

осигурачки склоп за смештај патрона ВН осигурача

блокадни механизам за кабловски простор и осигурачки склоп ради 
спречавања скидања поклопаца    на кабловском и осигурачком простору

индикатор притиска гаса

сабирнице за повезивање раставних склопки и извода

индикатор присуства напона

натписне плочице за означавање извода

слепа шема разводног постројења уграђена на предњиј страни блока

тастер за искључење трансформаторског извода

носач кабловских завршетака.
Испорука и уградња индикатора земљоспоја и кратког споја, кабловских 
адаптера (за трафо поље и Т адаптера за водна поља), постоља 
оклопљеног лимом висине између 40 и 60цм

Испорука прибора за ручну манипулацију и инструмента за фазовање.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.
10 кВ РАСКЛОПНО СФ6 ПОСТРОЈЕЊЕ 1Т+1М+3В ком 1



Испорука и уградња расклопног СФ6 постројења 10кВ за унутрашњу 
монтажу 1Т+1М+3В, произвођача "АББ", "СИЕМЕНС", "сцхнеидер 
елецтриц" или еквивалентног, састављено из једне трафо, три доводно 
одводне ћелије  пуњене гасом СФ6 и мерне ћелије изоловане ваздухом.. 
Расклопно постројење се испоручује комплетно предфабриковано, тако да 
се на лицу места врши монтажа и израда енергетских и сигнално-комадних 
кабловских прикључних водова као и повезивање на сабирни земљовод. 
Максималне димензије постројења су ширина 2800 мм и дубина 1020мм.  
Троположајне раставне склопке10кВ су смештене у посебном кућишту 
пуњене гасом СФ6 и потпуно подељене од осталог дела постројења. 
Расклопно постројење је модуларно. Кућиште расклопног постројења је 
израђено у степену заштите ИП6X, а радни механизам најмање у степену 
ИП3X. Кућиште постројења је потпуно заштићено од корозије и премазано 
завршном бојом. У расклопном постројењу се испоручује, монтира и 
повезује следећа опрема:

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ,  630А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе кабловских извода и уземљавања 
кабловских извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ, 200А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе трафо извода и уземљавања 
трафо извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

струјни мерни трансформатор за унутрашњу монтажу у фазама Л1,Л2 и Л3, 
степена изолације за примарни намотај 12 Си 28/75, преносног односа од 
15/5А до 30/5А, класе тачности 0.5, назначене снаге 15ВА

 једнополно изловани напонски мерни трансформатор, за унутрашњу 
монтажу, са помоћним секундарним намотом, степена излоцаије за 
примарни намотај  12 Си 28/75 , односа трансформације 5,77/0,058 кВ/кВ 
класе тачности 0.5/3П, назначне снаге 30 ВА  

сабирнице за повезивање мерне ћелије са суседним ћелијама са фиксним 
тачкама за уземљавање сабирница
механички индикатор положаја уклопног стања троположајних раставних 
склопки

осигурачки склоп за смештај патрона ВН осигурача

блокадни механизам за кабловски простор и осигурачки склоп ради 
спречавања скидања поклопаца    на кабловском и осигурачком простору

индикатор притиска гаса

сабирнице за повезивање раставних склопки и извода

индикатор присуства напона

натписне плочице за означавање извода

слепа шема разводног постројења уграђена на предњиј страни блока

тастер за искључење трансформаторског извода

носач кабловских завршетака.
Испорука и уградња индикатора земљоспоја и кратког споја, кабловских 
адаптера (за трафо поље и Т адаптера за водна поља), постоља 
оклопљеног лимом висине између 40 и 60цм

Испорука прибора за ручну манипулацију и инструмента за фазовање.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.
10 кВ РАСКЛОПНО СФ6 ПОСТРОЈЕЊЕ  2Т+1М+2В ком 1

Испорука и уградња расклопног СФ6 постројења 10кВ за унутрашњу 
монтажу 2Т+1М+2В, произвођача "АББ", "СИЕМЕНС", "сцхнеидер 
елецтриц" или еквивалентног, састављено из две трафо, две доводно 
одводне ћелије пуњене гасом СФ6 и мерне ћелије изоловане ваздухом.. 
Расклопно постројење се испоручује комплетно предфабриковано, тако да 
се на лицу места врши монтажа и израда енергетских и сигнално-комадних 
кабловских прикључних водова као и повезивање на сабирни земљовод. 
Максималне димензије постројења су ширина 3500мм и дубина 1020мм.   
Троположајне раставне склопке 10кВ су смештене у посебном кућишту 
пуњене гасом СФ6 и потпуно подељене од осталог дела постројења. 
Расклопно постројење је модуларно. Кућиште расклопног постројења је 
израђено у степену заштите ИП6X, а радни механизам најмање у степену 
ИП3X. Кућиште постројења је потпуно заштићено од корозије и премазано 
завршном бојом. У расклопном постројењу се испоручује, монтира и 
повезује следећа опрема:

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ, , 630А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе кабловских извода и уземљавања 
кабловских извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп



троположајна раставна склопка 12 (24) кВ, , 200А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе трафо извода и уземљавања 
трафо извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

струјни мерни трансформатор за унутрашњу монтажу у фазама Л1,Л2 и Л3, 
степена изолације за примарни намотај 12 Си 28/75, преносног односа од 
15/5А до 30/5А, класе тачности 0.5, назначене снаге 15ВА

 једнополно изловани напонски мерни трансформатор, за унутрашњу 
монтажу, са помоћним секундарним намотом, степена излоцаије за 
примарни намотај  12 Си 28/75 , односа трансформације 5,77/0,058 кВ/кВ 
класе тачности 0.5/3П, назначне снаге 30 ВА  

сабирнице за повезивање мерне ћелије са суседним ћелијама са фиксним 
тачкама за уземљавање сабирница
механички индикатор положаја уклопног стања троположајних раставних 
склопки

осигурачки склоп за смештај патрона ВН осигурача

блокадни механизам за кабловски простор и осигурачки склоп ради 
спречавања скидања поклопаца    на кабловском и осигурачком простору

индикатор притиска гаса

сабирнице за повезивање раставних склопки и извода

индикатор присуства напона

натписне плочице за означавање извода

слепа шема разводног постројења уграђена на предњиј страни блока

тастер за искључење трансформаторског извода

носач кабловских завршетака.
Испорука и уградња индикатора земљоспоја и кратког споја, кабловских 
адаптера (за трафо поље и Т адаптера за водна поља), постоља 
оклопљеног лимом висине између 40 и 60цм

Испорука прибора за ручну манипулацију и инструмента за фазовање.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.
10 кВ РАСКЛОПНО СФ6 ПОСТРОЈЕЊЕ  2Т+1М+3В ком 1

Испорука и уградња расклопног СФ6 постројења 10кВ за унутрашњу 
монтажу 2Т+1М+3В, произвођача "АББ", "СИЕМЕНС", "сцхнеидер 
елецтриц" или еквивалентног, састављено из две трафо, три доводно 
одводне ћелије пуњене гасом СФ6 и мерне ћелије изоловане ваздухом.. 
Расклопно постројење се испоручује комплетно предфабриковано, тако да 
се на лицу места врши монтажа и израда енергетских и сигнално-комадних 
кабловских прикључних водова као и повезивање на сабирни земљовод. 
Максималне димензије постројења су ширина 3500 мм и дубина 1020мм.   
Троположајне раставне склопке 10кВ су смештене у посебном кућишту 
пуњене гасом СФ6 и потпуно подељене од осталог дела постројења. 
Расклопно постројење је модуларно. Кућиште расклопног постројења је 
израђено у степену заштите ИП6X, а радни механизам најмање у степену 
ИП3X. Кућиште постројења је потпуно заштићено од корозије и премазано 
завршном бојом. У расклопном постројењу се испоручује, монтира и 
повезује следећа опрема:

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ, 630А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе кабловских извода и уземљавања 
кабловских извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

троположајна раставна склопка 12 (24) кВ, 200А, смештена у металном 
кућишту попуњена СФ6 гасом, за потребе трафо извода и уземљавања 
трафо извода опремљена опружним механизмом за брзи исклоп

струјни мерни трансформатор за унутрашњу монтажу у фазама Л1,Л2 и Л3, 
степена изолације за примарни намотај 12 Си 28/75, преносног односа од 
15/5А до 30/5А, класе тачности 0.5, назначене снаге 15ВА

 једнополно изловани напонски мерни трансформатор, за унутрашњу 
монтажу, са помоћним секундарним намотом, степена излоцаије за 
примарни намотај  12 Си 28/75 , односа трансформације 5,77/0,058 кВ/кВ 
класе тачности 0.5/3П, назначне снаге 30 ВА  

сабирнице за повезивање мерне ћелије са суседним ћелијама са фиксним 
тачкама за уземљавање сабирница
механички индикатор положаја уклопног стања троположајних раставних 
склопки

осигурачки склоп за смештај патрона ВН осигурача

блокадни механизам за кабловски простор и осигурачки склоп ради 
спречавања скидања поклопаца    на кабловском и осигурачком простору

индикатор притиска гаса

сабирнице за повезивање раставних склопки и извода

индикатор присуства напона



натписне плочице за означавање извода

слепа шема разводног постројења уграђена на предњиј страни блока

тастер за искључење трансформаторског извода

носач кабловских завршетака.
Испорука и уградња индикатора земљоспоја и кратког споја, кабловских 
адаптера (за трафо поље и Т адаптера за водна поља), постоља 
оклопљеног лимом висине између 40 и 60цм

Испорука прибора за ручну манипулацију и инструмента за фазовање.

Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног блока, а овом 
позицијом су предвиђени атести о извршеном типском испитивању 
блока по ИЕЦ62271-1, ИЕЦ62271-200, ИЕЦ62271-102, ИЕЦ62271-105, 
ИЕЦ60265-1. Сви атести морају бити издати од стране акредитоване 
лабораторије.

шифра СТС - ОПРЕМА ЗА СТС Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

3999 СБТС 10/0,4кВ 10/0,42кВ снаге 50кВА без ЈО ком 1

Испорука, транспорт и монтажа слободностојеће трансформаторске 
станице на армиранобетонском стубу , односа трансформације 10/0,42кВ , 
снаге 50кВА  , без поља ЈО.  Под овом позицијом се подразумева сав 
материјал и опрема потребан за израду СТС. (према каталогу 
електроматеријала и опреме шифра :3999) Обрачун ће се извршити по 
комаду испоручене СТС. Напомена : Уградити типски НН који својим 
димензијама омогућава уградњу прекидача од 400А.

25140 СБТС 10/0,4кВ 10/0,42кВ снаге 100кВА без ЈО ком 1

Испорука, транспорт и монтажа слободностојеће трансформаторске 
станице на армиранобетонском стубу , односа трансформације 10/0,42кВ , 
снаге 100кВА  , без поља ЈО.  Под овом позицијом се подразумева сав 
материјал и опрема потребан за израду СТС. (према каталогу 
електроматеријала и опреме шифра :25140) Обрачун ће се извршити по 
комаду испоручене СТС. Напомена : Уградити типски НН који својим 
димензијама омогућава уградњу прекидача од 400А.

4000 СБТС 10/0,4кВ 10/0,42кВ снаге 160кВА без ЈО ком 1

Испорука, транспорт и монтажа слободностојеће трансформаторске 
станице на армиранобетонском стубу , односа трансформације 10/0,42кВ , 
снаге 160кВА  , без поља ЈО.  Под овом позицијом се подразумева сав 
материјал и опрема потребан за израду СТС. (према каталогу 
електроматеријала и опреме шифра :4000) Обрачун ће се извршити по 
комаду испоручене СТС. Напомена : Уградити типски НН који својим 
димензијама омогућава уградњу прекидача од 400А.

4001 СБТС 10/0,4кВ 10/0,42кВ снаге 250кВА без ЈО ком 1
Испорука, транспорт и монтажа слободностојеће трансформаторске 
станице на армиранобетонском стубу , односа трансформације 10/0,42кВ , 
снаге 250кВА  , без поља ЈО.  Под овом позицијом се подразумева сав 
материјал и опрема потребан за израду СТС. (према каталогу 
електроматеријала и опреме шифра :4001) Обрачун ће се извршити по 
комаду испоручене СТС. 

4004 СБТС 10/0,4кВ 10/0,42кВ снаге 400кВА без ЈО ком 1
Испорука, транспорт и монтажа слободностојеће трансформаторске 
станице на армиранобетонском стубу , односа трансформације 10/0,42кВ , 
снаге 400кВА  , без поља ЈО.  Под овом позицијом се подразумева сав 
материјал и опрема потребан за израду СТС. (према каталогу 
електроматеријала и опреме шифра :4004) Обрачун ће се извршити по 
комаду испоручене СТС. 

4009 СБТС 10/0,4кВ 20/0,42кВ снаге 160кВА без ЈО ком 1

Испорука, транспорт и монтажа слободностојеће трансформаторске 
станице на армиранобетонском стубу , односа трансформације 20/0,42кВ , 
снаге 160кВА  , без поља ЈО.  Под овом позицијом се подразумева сав 
материјал и опрема потребан за израду СТС. (према каталогу 
електроматеријала и опреме шифра :4009) Обрачун ће се извршити по 
комаду испоручене СТС. Напомена : Уградити типски НН који својим 
димензијама омогућава уградњу прекидача од 400А.

4010 СБТС 10/0,4кВ 20/0,42кВ снаге 250кВА без ЈО ком 1
Испорука, транспорт и монтажа слободностојеће трансформаторске 
станице на армиранобетонском стубу , односа трансформације 20/0,42кВ , 
снаге 250кВА  , без поља ЈО.  Под овом позицијом се подразумева сав 
материјал и опрема потребан за израду СТС. (према каталогу 
електроматеријала и опреме шифра :4010) Обрачун ће се извршити по 
комаду испоручене СТС.

4006 Комплет опрема за СБТС 10/0,42кВ снаге 160 без ЈО ком 1



Испорука, транспорт и монтажа комплетне опреме за слободностојећу 
трансформаторску станицу 10/0,42кВ на армиранобетонском стубу, односа 
трансформације 10/0,42кВ  , снаге 160кВА  , без поља ЈО.  Под овом 
позицијом подразумева се испорука целокупне опреме осим стуба и 
трансформатора. Конзоле и носачи прилагођени су за армирано бетонски 
стуб 12/1600  (према каталогу електроматеријала и опреме шифра :4006) 
Обрачун ће се извршити испорученом комплету за СТС. Напомена : 
Уградити типски НН који својим димензијама омогућава уградњу прекидача 
од 400А.

4007 Комплет опрема за СБТС 10/0,42кВ снаге 250 без ЈО ком 1

Испорука, транспорт и монтажа комплетне опреме за слободностојећу 
трансформаторску станицу 10/0,42кВ на армиранобетонском стубу, односа 
трансформације 10/0,42кВ  , снаге 250кВА  , без поља ЈО.  Под овом 
позицијом подразумева се испорука целокупне опреме осим стуба и 
трансформатора. Конзоле и носачи прилагођени су за армирано бетонски 
стуб 12/1600  (према каталогу електроматеријала и опреме шифра :4007) 
Обрачун ће се извршити испорученом комплету за СТС. 

26660 Нисконапонски орман за СБТС 10/0,42кВ снаге 50 без ЈО ком 1

Испорука, транспорт и монтажа комплетног нисконапонског ормана за 
слободностојећу трансформаторску станицу 10/0,42кВ на 
армиранобетонском стубу, односа трансформације 10/0,42кВ  , снаге 50кВА  
, без поља ЈО са припадајућим нн прикључницама и везама, као и 
носачима ормана. Под овом позицијом подразумева се испорука опреме  
(према каталогу електроматеријала и опреме шифра :26660) Обрачун ће се 
извршити испорученом нн орману за СТС. 

4118 Нисконапонски орман за СБТС 10/0,42кВ снаге 160 без ЈО ком 1

Испорука, транспорт и монтажа комплетног нисконапонског ормана за 
слободностојећу трансформаторску станицу 10/0,42кВ на 
армиранобетонском стубу, односа трансформације 10/0,42кВ  , снаге 
160кВА  , без поља ЈО са припадајућим нн прикључницама и везама, као и 
носачима ормана.  Под овом позицијом подразумева се испорука  опреме  
(према каталогу електроматеријала и опреме шифра :4118) Обрачун ће се 
извршити испорученом нн орману за СТС. Напомена : Уградити типски НН 
који својим димензијама омогућава уградњу прекидача од 400А.

4121 Нисконапонски орман за СБТС 10/0,42кВ снаге 250 без ЈО ком 1

Испорука, транспорт и монтажа комплетног нисконапонског ормана за 
слободностојећу трансформаторску станицу 10/0,42кВ на 
армиранобетонском стубу, односа трансформације 10/0,42кВ  , снаге 
250кВА  , без поља ЈО са припадајућим нн прикључницама и везама, као и 
носачима ормана.  Под овом позицијом подразумева се испорука  опреме  
(према каталогу електроматеријала и опреме шифра :4121) Обрачун ће се 
извршити испорученом нн орману за СТС. 

НН РАЗВОДНИ ОРМАН БЕЗ ОПРЕМЕ ЗА СТС 10/0,42кВ за прихват ЕТ 
до 160кВА 

ком 1

Испорука разводног ормана за смештај нисконапонске разводне табле, на 
коју је уграђена опрема за нисконапонски енергетски развод, заштиту и 
мерења. Приближних  спољних димензија разводног ормана су 
650х1115х720 мм. Конструкција ормана треба да задовољава степен 
заштите од спољашњих утицаја ИП55 (заштита од продирања воде и 
прашине, детаљ разрађен гл.грађевинским пројектом) израђен од два пута 
декапираног лима дебљине 2мм. Увођење енергетских каблова у орман 
изводи се кроз водозаптивне уводнице уграђене на бочним странама 
ормана, а увођење водова заштитног и радног уземљења као и кабловског 
извода је са доње стране у такође водозаптивној изведби. Орман се опрема 
са двоје врата (једна са предње стране и друга са задње стране, која се 
отварају и закључивају типским бравама уз додатак елемената за додатно 
забрављивање. На спољашњој страни и једних и других врата налазе се 
причвршћене натписне плочице које дају информацију о називу СТС, типу 
примењеног система као и типске опоменске таблице. На унутрашњој 
страни врата налазе се причвршћене натписне плочице које дају податке о 
произвођачу ормана, години производње и сл., као и једнополна шема СТС. Кућиште

Обрачун ће се извршити по комаду испорученог НН разводног 
ормана са неопходним атестима.
НН РАЗВОДНИ ОРМАН БЕЗ ОПРЕМЕ ЗА СТС 10/0,42кВ за прихват ЕТ 
до 400кВА

ком 1



Испорука разводног ормана за смештај нисконапонске разводне табле, на 
коју је уграђена опрема за нисконапонски енергетски развод, заштиту и 
мерења. Приближних спољних димензија разводног ормана су 
900х1115х720 мм. Конструкција ормана треба да задовољава степен 
заштите од спољашњих утицаја ИП55 (заштита од продирања воде и 
прашине, детаљ разрађен гл.грађевинским пројектом) израђен од два пута 
декапираног лима дебљине 2мм. Увођење енергетских каблова у орман 
изводи се кроз водозаптивне уводнице уграђене на бочним странама 
ормана, а увођење водова заштитног и радног уземљења као и кабловског 
извода је са доње стране у такође водозаптивној изведби. Орман се опрема 
са двоје врата (једна са предње стране и друга са задње стране, која се 
отварају и закључивају типским бравама уз додатак елемената за додатно 
забрављивање. На спољашњој страни и једних и других врата налазе се 
причвршћене натписне плочице које дају информацију о називу СТС, типу 
примењеног система као и типске опоменске таблице. На унутрашњој 
страни врата налазе се причвршћене натписне плочице које дају податке о 
произвођачу ормана, години производње и сл., као и једнополна шема СТС. Кућиште

Обрачун ће се извршити по комаду испорученог НН разводног 
ормана са неопходним атестима.
НН ОПРЕМА РАЗВОДНОГ ОРМАНА СТС 10/0,42кВ за прихват ЕТ до 
160кВА 

ком 1

Испорука материјала и уградња у НН разводни орман, за СТС  ( до 160кВА) 
и уградња на СТС, следеће опреме:
 бакарне сабирнице 4х(30х5мм) на које су спојени:
струјни трансформатори мах 250/5А, 10ВА, кл.0,5, ФС=5, а стварни 
преносни однос према снази уграђеног трансформатора тј. Главном 
пројекту

мултифункционални уређај „ДИРИС А60“ или сличан са следећим 
карактеристикама:
усаглашеност са стандардима ИЕЦ 61557-12, ИЕЦ 62053-22 класа 0.5С, 
ИЕЦ 62053-23 класа 2, ЕН 50160,

 мерење струје И1,И2,И3,Ин са могућношћу очитавања истих директно са 
дисплеја, са могућношћу меморисања максималних вредности (чување 
максималних вредности до тренутка ресетовања уређаја), са тачношћу 
мерења 0,2% за струје до 6А (Имаx).

мерење напона У1,У2,У3,У12,У23,У31 са тачношћу 0,2%, фреквенције Ф са 
тачношћу +-0.1% и фактора снаге цосф са тачношћу +-0.5% за струје до 6А

мерење максималних, тренутних, средњих вредности фазних и трофазних 
вредности активне, реактивне и привидне снаге П, Q, С
мерење испоручене активне (класа 0.5С) и реактивне (класа 2) електричне 
енергије

мерење фактора тоталне хармонијске дисторзије  (ТХД) напона (фазног и 
међуфазног) и струје по фазама и нули

обезбеђење мерења и чување 2-месечне историје (једна вредност на 15 
минута) следећих величина: напон, струја, фреквенција (средња, 
максимална, минимална) фазне и међуфазне вредности, дисбаланс, снага 
(трофазна активна, трофазна реактивна, трофазна привидна, укупна 
активна, рекативна и привидна снага), минималне, максималне и средње 
вредности снага,   фактор ооптерећења, тгФИ, енергија (активна реактивна, 
сумарна), хармоници напона и струје (ТХД, индивидулано до 30-тог 
хармоника), детектовање и чување последњих 40 догађаја узрокованих: 
пренапоном, пропадима напона, кратктрајним прекидима и 
преоптерећењем у складу са стандардом ЕН50160 и ИЕЦ 61000-4-30

обезбеђење мерења и чувања 12-месечне историје следећих величина: 
максимална вредност струје по све три фазе, вредност енергије (активна, 
реактивна, привидна)

комуникација РС485 (Јбус/Модбус), аналогна 0/4-20мА, етернет, извештај о 
алармима, импулсно мерење, даљинско управљање и команде, импулсни 
давач, небалансирани напони и струје, тгф, крива оптерећења (50 дневних 
пребацивања у интервалима од 10мин за активну, реактивну и привидну 
снагу. За сваки запамћени догађај, уређај памти РМС полуинтевал криве за 
фазне и међуфазне напоне и струје И1,И2,И3,Ин за укупно 400 кривих

опсег радне температуре од -10`Ц до +55`Ц

уградних димензија 96х96 мм

одводници пренапона 600В, 8кА

Трополна НН раставна склопка са могућношћу прекидања номиналне 
струјеса видљивим раздвајањем контаката на уређају и функцијом 
даљинског окидања код искључења има следеће карактеристике:

        * Називни напон    0,4 кВ

        * Називна фреквенција 50 Хз

        * Називна струја   400 А

        * Краткотрајна подносива термичка 1 сец струја кратког споја 20 кА

        * Подносива ударна струја кратког споја                               мин 50 кА

Изводно дистрибутивно поље чине девет једнополна НВ осигурача 
постоља 250А, а доводно поље три једнополна НВ осигурача постоља 
400А. Напомена: осигураче уграђује Инвеститор.
Разводни орман се монтира према Главном пројекту произвођача.



Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног и опремљеног разводног 
ормана на СТС, овом позицијом су предвиђени сви неопходни атести.

НН ОПРЕМА РО СТС 10/0,42кВ за прихват ЕТ до 400кВА ком 1
Испорука материјала и уградња у НН разводни орман, до 400кВА и уградња 
на СТС, следеће опреме:
бакарне сабирнице 4х(30х10мм) на које су спојени:
струјни трансформатори мах 600/5А, 10ВА, кл.0,5, ФС=5 а стварни 
преносни однос према снази уграђеног трансформатора тј. Главном 
пројекту

мултифункционални уређај „ДИРИС А60“ или сличан са следећим 
карактеристикама:
усаглашеност са стандардима ИЕЦ 61557-12, ИЕЦ 62053-22 класа 0.5С, 
ИЕЦ 62053-23 класа 2, ЕН 50160,

мерење струје И1,И2,И3,Ин са могућношћу очитавања истих директно са 
дисплеја, са могућношћу меморисања максималних вредности (чување 
максималних вредности до тренутка ресетовања уређаја), са тачношћу 
мерења 0,2% за струје до 6А (Имаx).

мерење напона У1,У2,У3,У12,У23,У31 са тачношћу 0,2%, фреквенције Ф са 
тачношћу +-0.1% и фактора снаге цосф са тачношћу +-0.5% за струје до 6А

мерење максималних, тренутних, средњих вредности фазних и трофазних 
вредности активне, реактивне и привидне снаге П, Q, С
мерење испоручене активне (класа 0.5С) и реактивне (класа 2) електричне 
енергије

мерење фактора тоталне хармонијске дисторзије  (ТХД) напона (фазног и 
међуфазног) и струје по фазама и нули

обезбеђење мерења и чување 2-месечне историје (једна вредност на 15 
минута) следећих величина: напон, струја, фреквенција (средња, 
максимална, минимална) фазне и међуфазне вредности, дисбаланс, снага 
(трофазна активна, трофазна реактивна, трофазна привидна, укупна 
активна, рекативна и привидна снага), минималне, максималне и средње 
вредности снага,   фактор ооптерећења, тгФИ, енергија (активна реактивна, 
сумарна), хармоници напона и струје (ТХД, индивидулано до 30-тог 
хармоника), детектовање и чување последњих 40 догађаја узрокованих: 
пренапоном, пропадима напона, кратктрајним прекидима и 
преоптерећењем у складу са стандардом ЕН50160 и ИЕЦ 61000-4-30

обезбеђење мерења и чувања 12-месечне историје следећих величина: 
максимална вредност струје по све три фазе, вредност енергије (активна, 
реактивна, привидна)

комуникација РС485 (Јбус/Модбус), аналогна 0/4-20мА, етернет, извештај о 
алармима, импулсно мерење, даљинско управљање и команде, импулсни 
давач, небалансирани напони и струје, тгф, крива оптерећења (50 дневних 
пребацивања у интервалима од 10мин за активну, реактивну и привидну 
снагу. За сваки запамћени догађај, уређај памти РМС полуинтевал криве за 
фазне и међуфазне напоне и струје И1,И2,И3,Ин за укупно 400 кривих

опсег радне температуре од -10`Ц до +55`Ц

уградних димензија 96х96 мм

одводници пренапона 600В, 8кА

Трополна НН раставна склопка са могућношћу прекидања номиналне 
струје  са видљивим раздвајањем контаката на уређају и функцијом 
даљинског окидања код искључења има следеће карактеристике:

        * Називни напон    0,4 кВ

        * Називна фреквенција 50 Хз

        * Називна струја  800 А

        * Краткотрајна подносива термичка 1 сец струја кратког споја 20 кА

        * Подносива ударна струја кратког споја                               мин 50 кА

Изводно дистрибутивно поље чине пет извода, четири за надземну од 160А 
и један за кабловску мрежу од 250А (петнаест једнополних НВ осигурача 
постоља 250А), а доводно поље три једнополна НВ осигурача постоља 
630А. Напомена: осигураче уграђује Инвеститор.

Разводни орман се монтира према Главном пројекту.Обрачун ће се 
извршити по комаду уграђеног и опремљеног разводног ормана на СТС, 
овом позицијом су предвиђени сви неопходни атести.

шифра ИСПОРУКА И УГРАДЊА ЕТ Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

Испорука и уградња енергетског трансформатора карактеристика у 
свему према Каталогу електро материјала и опреме, у прилогу 
конкурсне документације. 
Преузимање из магацина понуђача, транспорт и уградња 
трансформатора у трансформаторску станицу.
Обрачун ће се извршити по комаду испорученог и уграђеног 
трансформатора.



1 4202

Трофазни уљни енергетски трансформатор 10/0,42 кВ/кВ, снаге 50 кВА, са 
сниженим губицима  (према каталогу електроматеријала и опреме шифра 
:4202) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу монтажу, 
предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног напона 10 кВ 
(највиши напон 12 кВ) и 0,4 кВ (највиши напон 1,1 кВ), називне фреквенције 
50 Хз

ком 1

2 4203

Трофазни уљни енергетски трансформатор 10/0,42 кВ/кВ, снаге 100 кВА, 
са сниженим губицима  (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра : 4203) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 10 кВ (највиши напон 12 кВ) и 0,4 кВ (највиши напон 1,1 кВ), 
називне фреквенције 50 Хз

ком 1

3 4204

Трофазни уљни енергетски трансформатор 10/0,42 кВ/кВ, снаге 160 кВА, 
са сниженим губицима  (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра :4204) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 10 кВ (највиши напон 12 кВ) и 0,4 кВ (највиши напон 1,1 кВ), 
називне фреквенције 50 Хз

ком 1

4 4205

Трофазни уљни енергетски трансформатор 10/0,42 кВ/кВ, снаге 250 кВА, 
са сниженим губицима (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра : 4205) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 10 кВ (највиши напон 12 кВ) и 0,4 кВ (највиши напон 1,1 кВ), 
називне фреквенције 50 Хз

ком 1

5 4206

Трофазни уљни енергетски трансформатор 10/0,42 кВ/кВ, снаге 400 кВА, 
са сниженим губицима  (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра : 4206) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 10 кВ (највиши напон 12 кВ) и 0,4 кВ (највиши напон 1,1 кВ), 
називне фреквенције 50 Хз

ком 1

6 4207

Трофазни уљни енергетски трансформатор 10/0,42 кВ/кВ, снаге 630 кВА, 
са сниженим губицима  (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра : 4207) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 10 кВ (највиши напон 12 кВ) и 0,4 кВ (највиши напон 1,1 кВ), 
називне фреквенције 50 Хз

ком 1

7 4208

Трофазни уљни енергетски трансформатор 10/0,42 кВ/кВ, снаге 1000 кВА, 
са сниженим губицима (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра : 4208) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 10 кВ (највиши напон 12 кВ) и 0,4 кВ (највиши напон 1,1 кВ), 
називне фреквенције 50 Хз

ком 1

8 4222

Трофазни уљни енергетски трансформатор 10(20)/0,42 кВ/кВ, снаге 100 
кВА, са сниженим губицима (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра : 4222) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 10 кВ (највиши напон 12 кВ), 20 кВ (највиши напон 24 кВ) и 0,4 кВ 
(највиши напон 1,1 кВ), називне фреквенције 50 Хз

ком 1

9 4223

Трофазни уљни енергетски трансформатор 10(20)/0,42 кВ/кВ, снаге 160 
кВА, са сниженим губицима (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра :  4223) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 10 кВ (највиши напон 12 кВ), 20 кВ (највиши напон 24 кВ) и 0,4 кВ 
(највиши напон 1,1 кВ), називне фреквенције 50 Хз

ком 1

10 4224

Трофазни уљни енергетски трансформатор 10(20)/0,42 кВ/кВ, снаге 250 
кВА, са сниженим губицима  (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра :  4224) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 10 кВ (највиши напон 12 кВ), 20 кВ (највиши напон 24 кВ) и 0,4 кВ 
(највиши напон 1,1 кВ), називне фреквенције 50 Хз

ком 1

11 4225

Трофазни уљни енергетски трансформатор 10(20)/0,42 кВ/кВ, снаге 400 
кВА, са сниженим губицима  (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра : 4225) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 10 кВ (највиши напон 12 кВ), 20 кВ (највиши напон 24 кВ) и 0,4 кВ 
(највиши напон 1,1 кВ), називне фреквенције 50 Хз

ком 1

12 4226

Трофазни уљни енергетски трансформатор 10(20)/0,42 кВ/кВ, снаге 630 
кВА, са сниженим губицима  (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра : 4226) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 10 кВ (највиши напон 12 кВ), 20 кВ (највиши напон 24 кВ) и 0,4 кВ 
(највиши напон 1,1 кВ), називне фреквенције 50 Хз

ком 1



13 4227

Трофазни уљни енергетски трансформатор 10(20)/0,42 кВ/кВ, снаге 1000 
кВА, са сниженим губицима  (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра : 4227) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 10 кВ (највиши напон 12 кВ), 20 кВ (највиши напон 24 кВ) и 0,4 кВ 
(највиши напон 1,1 кВ), називне фреквенције 50 Хз

ком 1

14 4231

Трофазни уљни енергетски трансформатор 20/0,42 кВ/кВ, снаге 100 кВА, 
са сниженим губицима -  (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра : 4231) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 20 кВ (највиши напон 24 кВ) и 0,4 кВ (највиши напон 1,1 кВ), 
називне фреквенције 50 Хз

ком 1

15 4232

Трофазни уљни енергетски трансформатор 20/0,42 кВ/кВ, снаге 160 кВА, 
са сниженим губицима -  (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра : 4232) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 20 кВ (највиши напон 24 кВ) и 0,4 кВ (највиши напон 1,1 кВ), 
називне фреквенције 50 Хз

ком 1

16 4233

Трофазни уљни енергетски трансформатор 20/0,42 кВ/кВ, снаге 250 кВА, 
са сниженим губицима -  (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра : 4233) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 20 кВ (највиши напон 24 кВ) и 0,4 кВ (највиши напон 1,1 кВ), 
називне фреквенције 50 Хз

ком 1

17 4234

Трофазни уљни енергетски трансформатор 20/0,42 кВ/кВ, снаге 400 кВА, 
са сниженим губицима - (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра : 4234) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 20 кВ (највиши напон 24 кВ) и 0,4 кВ (највиши напон 1,1 кВ), 
називне фреквенције 50 Хз

ком 1

18 4235

Трофазни уљни енергетски трансформатор 20/0,42 кВ/кВ, снаге 630 кВА, 
са сниженим губицима -  (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра :4235) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 20 кВ (највиши напон 24 кВ) и 0,4 кВ (највиши напон 1,1 кВ), 
називне фреквенције 50 Хз

ком 1

19 4236

Трофазни уљни енергетски трансформатор 20/0,42 кВ/кВ, снаге 1000 кВА, 
са сниженим губицима -  (према каталогу електроматеријала и опреме 
шифра : 4236) - са одвојеним намотајима, за спољашњу и унутрашњу 
монтажу, предвиђен за рад у електродистрибутивној мрежи називног 
напона 20 кВ (највиши напон 24 кВ) и 0,4 кВ (највиши напон 1,1 кВ), 
називне фреквенције 50 Хз

ком 1

УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.2
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.2
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.2

шифра

1.3 ИСПОРУКА И УГРАДЊА ОРМАНА:
Орман са опремом  обезбеђује извођач. Уградња се врши на 
адреси коју у позиву за извођење извођачу радова одреди 
Наручилац. Грађевински материјал и цев испоручује 
извођач.
Напомена:
1.Подразумева се испорука комплетно опремљеног и 
шемираног ормана мерног места ОММ , са типском 
бравицом , и одговарајућом опремом  а у свему према 
Техничким карактеристикама  датим у прилогу (без мерног 
уређаја)                                                                                                                                                                                                    
Стручни налаз о типском испитивању који се односи на 
испоруку и уградњу ормана Извођач је у обавези да достави 
седам дана пре интерног техничког прегледа приликом  
уградње првог ормана, за сваки тип и за сваког произвођача 
понаособ

2. Извођач је обавезан да за понуђене МОММ , обезбеди 
стручни налаз о типском испитивању ПОММ у складу са 

Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1

Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног 
ормана на стубу МО-1 за један мерни уређај (урачунати 
орман,редне стеаљке и испоруку и уградњу СКС са пратећим 
прибором за растојање до 8м,СКС увући  у гибљиво ребрасто 
црево)

ком 1

Испоруку и уградњу офарбаних носача, пластифицираног гибљивог 
металног црева дужине до 3м 

2

Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног 
ормана на стубу за два мерна уређаја МО-2 (урачунати 
орман,редне стезаљке и испоруку и уградњу СКС са пратећим 
прибором за растојање до 8м,СКС увући  у гибљиво ребрасто 
црево)

ком 1



Испоруку и уградњу офарбаних носача, пластифицираног гибљивог 
металног црева дужине до 3м  

3

Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног 
ормана на стубу за четири мерна уређаја МО-4 (урачунати ожичен 
орман и испоруку и уградњу СКС са пратећим прибором за 
растојање до 8м,СКС увући у гибљиво ребрасто црево)

ком 1

Испоруку и уградњу офарбаних носача, пластифицираног гибљивог 
металног црева дужине до 3м 

4

Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног 
ормана са надземним постољем са једним мерним уређајем 
(испоручити ожичен орман, у радове урачунати и испоруку и 
уградњу (ископ и полагање ПП00-А 4x16 мм2 са пратећим 
прибором )

ком 1

Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља

5

Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног 
ормана са надземним постољем са два мерна уређаја 
(испоручити ожичен орман и испоруку и уградњу (ископ и 
полагање) ПП00-А 4x25 мм2 са пратећим прибором )

ком 1

Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља

6

Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног 
ормана са надземним постољем са четири мерна уређаја 
(испоручити ожичен орман и испоруку и уградњу (ископ и 
полагање) ПП00-А 4x35 мм2 са пратећим прибором )

ком 1

Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља

7

Испорука материјала и монтажа комплетног типског 
полиестерског слободно стојећег  ормана са надземним 
постољем са шест извода (испоручити ожичен орман и испоруку 
и уградњу (ископ и полагање) ПП00-А 4x150 мм2 са пратећим 
прибором )

ком 1

Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља

8

Испорука материјала и монтажа комплетног типског 
полиестерског слободно стојећег мерног  са надземним 
постољем са осам извода (испоручити ожичен орман и испоруку 
и уградњу (ископ и полагање) ПП00-А 4x150 мм2 са пратећим 
прибором )

ком 1

Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља

9
Испорука материјала (орман,ожичен , редна стезаљка) и монтажа 
комплетног типског мерног ормана на/у зид за један мерни уређај

ком 1

- штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по 
уградњи , довођење фасаде у првобитно стање

10
Испорука материјала (орман,ожичен , са редном струјном 
стезаљком 16-35) и монтажа комплетног типског мерног ормана 
на/у зид за два мерна уређаја

ком 1

- штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по 
уградњи , довођење фасаде у првобитно стање

12
Испорука материјала (орман,ожичен, са редном струјном 
стезаљком 16-35) и монтажа комплетног типског мерног ормана 
на/у зид за четри мерна уређаја

ком 1

- штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по 
уградњи , довођење фасаде у првобитно стање

13
Испорука материјала (орман,ожичен, са редном струјном 
стезаљком 16-35) и монтажа комплетног типског мерног ормана 
на/у зид за шест  мерна уређаја-две колоне

ком 1

- штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по 
уградњи , довођење фасаде у првобитно стање

14
Испорука материјала (орман,ожичен, са редном струјном 
стезаљком 16-35) и монтажа комплетног типског мерног ормана 
на/у зид за девет мерна уређаја-три колоне

ком 1

- штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по 
уградњи , довођење фасаде у првобитно стање

15
Испорука материјала (орман,ожичен, са редном струјном 
стезаљком 16-35) и монтажа комплетног типског мерног ормана 
на/у зид за више од девет мерна уређаја-у више колона

ком 1

- штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по 
уградњи , довођење фасаде у првобитно стање

16
Испорука материјала и монтажа комплетног типског  КПК са два 
слога постоља 250А , у зид

ком 1

- штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по 
уградњи, довођење фасаде у првобитно

17
Испорука материјала и монтажа комплетног типског КПК са 
једним слогом постоља 250А, у зид

ком

- штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по 
уградњи, довођење фасаде у првобитно

18
Испорука материјала и монтажа комплетног типског КПК са три 
слога постоља 250А, у зид

ком 1

- штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по 
уградњи, довођење фасаде у првобитно

19
Испорука материјала и монтажа комплетног типског разводног 
КПК са два слога постоља 250А, са надземним постољем

ком



Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља

20
Испорука материјала и монтажа комплетног типског разводног 
КПК са три слога постоља 250А, са надземним постољем

ком 1

Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља

21
Испорука материјала и монтажа комплетног типског разводног 
КПК са четри слога постоља 250А, са надземним постољем

ком 1

Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља

22
ИСПОРУКА И УГРАДЊА ШЕМИРАНОГ ТИПСКОГ ОРМАНА ЗА 
ПОЛУИНДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ ОПРЕМЉЕНОГ ПО ШЕМИ , НА 
БЕТОНСКО ПОСТОЉЕ

ком 1

Испорука и уградња се врши на бетонско постоље. У цену није урачунато 
бетонско постоље. Испорука је без мерног уређаја и СМТ

23
ИСПОРУКА И УГРАДЊА ШЕМИРАНОГ ТИПСКОГ ОРМАНА ЗА 
ПОЛУИНДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ ОПРЕМЉЕНОГ ПО ШЕМИ  У ЗИД

ком 1

Испорука и уградња у зид подразумева: штемовање зида, утовар и одвоз 
шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи, довођење фасаде у 
првобитно стање. Испорука је без мерног уређаја и без СМТ

24
ИСПОРУКА И УГРАДЊА ШЕМИРАНОГ ТИПСКОГ ОРМАНА ЗА 
ПОЛУИНДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ ОПРЕМЉЕНОГ ПО ШЕМИ , СА 
НАДЗЕМНИМ  ПОСТОЉЕМ

компл. 1

Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља, довођење тротоара у 
првобитно стање. Испорука је без мерног уређаја и без редуктора.

25 УЗЕМЉЕЊЕ РАДНЕ НУЛЕ КОД КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ

Испорука, полагање и везивање уземљења радне нуле на КПК у виду 
кабловског вода 1 кВ тип: ПП00 1х50 мм2 положен у КПК и земљу. У КПК 
уземљење радне нуле се повезује преко Цу кабловске папучице за гњечење 
50мм2. Кабел се у земљи води 2м на дубини 0,8м где се преко обујмице за 
цев СРПС ЕН 50164-4:2011 (ЈУС Н.Б4.915/О) повезује на штапни 
уземљивач (сонда) и спој се залива битуменом. Изнад кабла на дубини од 
0,4м поставља се упозоравајућа трака. Цевни уземљивачи је   СРПС ЕН 
50164-2:2011 (ЈУС Н.Б4.942-2000/76,1). Укупан ископ и затрпавање земље 
за уземљење је 0,64м3.

Обрачун ће се извршити по комаду уземљења радне нуле. ком 1

УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.3
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.3
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.3

шифра

1.4 МЕРНИ УРЕЂАЈИ

НАПОМЕНА: Мерни уређаји морају задовољити техничке 
карактеристике дате у "Функционалним захтевима и техничким 
спецификацијама АМИ/МДМ  система" усвојеним на Стручном савету 
ЈП ЕПС 26. 05. 2014. године. Детаљан опис дат у поглављу  Техничке 
карактеристике се налази у општем делу конкурсне документације

Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1
Испорука и уградња електронског уклопног сата за управљање тарифом, 
230 В, 50 Хз, струја прекидача 10 А

ком 1

2

Испорука и уградња у појединачни орман мерног места трофазног 
мултифункционалног бројила активне енергије за директни прикључак  .. 
Обавезно навести произвођача и тип.

ком 1

3

Испорука и уградња у појединачни орман мерног места монофазног 
мултифункционалног бројила активне енергије за директни прикључак   . 
Обавезно навести произвођача и тип.

ком 1

4 ############################################################### ком 1
5 ############################################################### ком 1
6 ############################################################### ком 1
7 ############################################################### ком 1
8 ############################################################### ком 1
9 ############################################################### ком 1
10 ############################################################### ком 1
11 ############################################################### ком 1

УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.4
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.4
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.4

шифра
1.5 ОСИГУРАЧИ-техничке карактеристике дате у каталогу матерјала и 
опреме 

Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1
Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 В, 10 А типа "Ц", морају да 
имају струју прекида 10кА и морају да поседују  стандард ИЕЦ 60898

ком 1



2 2533
Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 В, 16 А типа "Ц", морају да 
имају струју прекида 10кА и морају да поседују  стандард ИЕЦ 60898, 

ком 1

3 2534
Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 В, 20 А типа "Ц", морају да 
имају струју прекида 6кА и морају да поседују  стандард ИЕЦ 60898, 

ком 1

4 2355
Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 В, 25 А типа "Ц", морају да 
имају струју прекида 6кА и морају да поседују  стандард ИЕЦ 60898, 

ком 1

5 2489
Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 В, 32 А типа "Ц", морају да 
имају струју прекида 6кА и морају да поседују  стандард ИЕЦ 60898, 

ком 1

6 24275
Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 В, 40 А типа "Ц", морају да 
имају струју прекида 6кА и морају да поседују  стандард ИЕЦ 60898, 

ком 1

7 24276
Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 В, 50А типа "Ц", морају да 
имају струју прекида 6кА и морају да поседују  стандард ИЕЦ 60898, 

ком 1

8
Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 В, 63 А типа "Ц", морају да 
имају струју прекида 6кА и морају да поседују  стандард ИЕЦ 60898 24276

ком 1

9 2443
 Испорука и уградња ножастог осигурача НВ00 од 32 А,морају да поседују 
ИЕЦ 60269, 

ком 1

10 2446
 Испорука и уградња ножастог осигурача НВ00 од 63А,морају да поседују 
ИЕЦ 60269,

ком 1

11 2418
 Испорука и уградња ножастог осигурача НВ1 од 100А,морају да поседују 
ИЕЦ 60269, 

ком 1

12 2419
 Испорука и уградња ножастог осигурача НВ1 од 125А,морају да поседују 
ИЕЦ 60269, 

ком 1

13 2420
 Испорука и уградња ножастог осигурача НВ1 од 160А,морају да поседују 
ИЕЦ 60269, 

ком 1

14 2421
  Испорука и уградња ножастог осигурача НВ1 од 200А,морају да поседују 
ИЕЦ 60269, 

ком 1

15
  Испорука и уградња ножастог осигурача НВ2 од 250А,морају да поседују 
ИЕЦ 60269, 

ком 1

 Испорука и уградња осигурача ВН 10кВ ВВЦ 4А, са ударном иглом ком 1

 Испорука и уградња осигурача ВН 10кВ ВВЦ 6А,са ударном иглом ком 1

 Испорука и уградња осигурача ВН 10кВ ВВЦ 10А,са ударном иглом ком 1

 Испорука и уградња осигурача ВН 10кВ ВВЦ 16А,са ударном иглом ком 1

 Испорука и уградња осигурача ВН 10кВ ВВЦ 25А,са ударном иглом ком 1

 Испорука и уградња осигурача ВН 10кВ ВВЦ 50А,са ударном иглом ком 1

 Испорука и уградња осигурача ВН 10кВ ВВЦ 80А,са ударном иглом ком 1

 Испорука и уградња осигурача ВН 20кВ ВВЦ 32А,са ударном иглом ком 1

 Испорука и уградња осигурача ВН 20кВ ВВЦ 80А,са ударном иглом ком 1

 Испорука и уградња осигурача ВН 24кВ ВВЦ 80А за РМУ ком 1

 Испорука и уградња осигурача ВН 24кВ ВВЦ 125А за РМУ ком 1

УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.5
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.5
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.5

шифра 1.6 МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1

Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4кВ 
Карактеристика : преносног односа 50/5 А/А , индуктивни, 
обухватни, кл.1; 2,5ВА; Фс=5; СРПС ЕН 60044-1  Уз уређај мора 
бити испоручен и фабрички испитни лист у складу са ИЕЦ 
стандардима

ком 1

2
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4кВ 
Карактеристика : преносног односа 75/5 А/А  , индуктивни, 
обухватни, кл.0,5; 2,5ВА,  Фс=5; СРПС ЕН 60044-1  

ком 1

3
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4кВ, 
преносног односа 100/5А/А, индуктивни,обухватни, кл.0,5, 2,5ВА, 
Фс=5; СРПС ЕН 60044-1  

ком 1

4
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4кВ, 
преносног односа 150/5 А/А, индуктивни, обухватни, кл.0,5, 5ВА, 
Фс=5; СРПС ЕН 60044-1  

ком 1

5
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4кВ, 
преносног односа 200/5А/А, индуктивни,обухватни, кл.0,5; 
7,5ВА,Фс=5; СРПС ЕН 60044-1  

ком 1

6
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4 кВ, 
преносног односа 250/5 А/А, индуктивни, обухватни, кл.0,5; 5ВА, 
Фс=5; СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

7
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4кВ, 
преносног односа  400/5А/А, индуктивни,обухватни, кл.0,5; 10ВА, 
Фс=5; СРПС ЕН 60044-1 

ком 1



8
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4кВ, 
преносног односа 600/5А/А, индуктивни, обухватни, кл.0,5; 10ВА, 
Фс=5; СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

9
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4 кВ, 
преносног односа 1000/5 А/А , индуктивни, обухватни, кл.0,5; 
15ВА,  Фс=5; СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

10
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4кВ 
Карактеристика : преносног односа 75/5 А/А  , индуктивни, кл.0,5; 
2,5ВА,  Фс=5; СРПС ЕН 60044-1  

ком 1

11
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4кВ, 
преносног односа 100/5А/А, индуктивни, кл.0,5, 2,5ВА, Фс=5; 
СРПС ЕН 60044-1  

ком 1

12
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4кВ, 
преносног односа 150/5 А/А, индуктивни, кл.0,5, 5ВА, Фс=5; 
СРПС ЕН 60044-1  

ком 1

13
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4кВ, 
преносног односа 200/5А/А, индуктивни, кл.0,5; 7,5ВА,Фс=5; 
СРПС ЕН 60044-1  

ком 1

14
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4 кВ, 
преносног односа 250/5 А/А, индуктивни, кл.0,5; 5ВА, Фс=5; 
СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

15
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4кВ, 
преносног односа  400/5А/А, индуктивни, кл.0,5; 10ВА, Фс=5; 
СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

16
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4кВ, 
преносног односа 600/5А/А, индуктивни, кл.0,5; 10ВА, Фс=5; 
СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

17
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4 кВ, 
преносног односа 1000/5А/А, индуктивни, кл.0,5; 15ВА, Фс=5; 
СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

18
Уградња струјног мерног трансформатора 10кВ, преносног 
односа до 2х10/5А , индуктивни,  кл.0,5; 15ВА, Фс=5, за 
унутрашњу монтажу , СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

19
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 10кВ, 
преносног односа до 2х20/5А , индуктивни,  кл.0,5; 15ВА, Фс=5, 
за унутрашњу монтажу ,      СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

20
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 10кВ, 
преносног односа до 2х30/5А , индуктивни,  кл.0,5; 15ВА,  Фс=5; 
за унутрашњу монтажу, СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

21
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 10кВ, 
преносног односа до 2х40/5А , индуктивни,  кл.0,5; 15ВА, Фс=5 за 
унутрашњу монтажу ,      СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

22
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 10кВ, 
преносног односа до 2х50/5А , индуктивни,  кл.0,5; 15ВА,  Фс=5 
за унутрашњу монтажу ,      СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

23
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 10кВ, 
преносног односа до 2х75/5А , индуктивни,  кл.0,5; 15ВА,  Фс=5 
за унутрашњу монтажу ,      СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

24
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 10кВ, 
преносног односа до 2х100/5А , индуктивни,  кл.0,2; 15ВА, Фс=5 
за унутрашњу монтажу, СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

25
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 10кВ, 
преносног односа до 2х150/5А , индуктивни,  кл.0,2; 15ВА,  Фс=5 
за унутрашњу монтажу, СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

26
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 10кВ, 
преносног односа до 2х200/5А , индуктивни,  кл.0,2; 15ВА,  Фс=5 
за унутрашњу монтажу , СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

27
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 20 кВ, 
преносног односа до 2х20/5А , индуктивни,  кл.0,5; 15ВА,  Фс=5 
за унутрашњу монтажу , СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

28
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 20 кВ, 
преносног односа 2х30/5А, индуктивни,  кл.0,5; 15ВА,  Фс=5 за 
унутрашњу монтажу , СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

29
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 20 кВ, 
преносног односа 2х40/5А, индуктивни,  кл.0,5; 15ВА,  Фс=5 за 
унутрашњу монтажу , СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

30
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 20 кВ, 
преносног односа 2х50/5А, индуктивни,  кл.0,5; 15ВА,  Фс=5 за 
унутрашњу монтажу , СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

31
Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 20 кВ, 
преносног односа 2х75/5А, индуктивни,  кл.0,2; 15ВА,  Фс=5 за 
унутрашњу монтажу , СРПС ЕН 60044-1 

ком 1

32
Испорука и уградња напонског мерног трансформатора, 
једнополно изолованог 10/1,73/0,1/1,73 кВ, индуктивни, кл.0,5; 
75ВА, за унутрашњу монтажу, СРПС ЕН 60044-2 

ком 1

33
Испорука и уградња напонског мерног трансформатора, 
једнополно изолованог 20/1,73/0,1/1,73 кВ, индуктивни, кл.0,5; 
75ВА, за унутрашњу монтажу, СРПС ЕН 60044-2 

ком 1

34
Испорука и уградња напонског мерног трансформатора, 
двополно изолованог 10/0,1 кВ, индуктивни, кл.0,5/3Р, 75ВА, за 
унутрашњу монтажу,                 СРПС ЕН 60044-2

ком 1



35
Испорука и уградња напонског мерног трансформатора, 
двополно изолованог 20/0,1 кВ, индуктивни, кл.0,5/3Р, 75ВА, за 
унутрашњу монтажу,                 СРПС ЕН 60044-2

ком 1

УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.6
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.6
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.6

Поз. шифра Назив Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1 11250
Набавка,испорука, транспорт и подизање носећег  бетонског 
стуба 12м ЛН 12/315  и набавка бетона и израда темеља  

ком 1

2 11251
Набавка, испорука, транспорт и подизање угаоно-затезног 
бетонског стуба ЛУ12/1000и набавка бетона и израда темеља  

ком 1

3 11252
Набавка, испорука, транспорт и подизање угаоно-затезног 
бетонског стуба ЛУ12/1600  и набавка бетона и израда темеља

ком 1

4 11267
Набавка, испорука, транспорт и подизање угаоно-затезног 
бетонског стуба ЛУ11/1000 за растављач и набавка бетона и 
израда темеља

ком 1

5 11256
Набавка и монтажа вршне бетонске конзоле  за стуб  ЛУ 12/1000, 
(ДБ 10/5),

ком 1

6 11258
Набавка  и монтажа  бетонске вршне конзоле за стуб ЛН12/315  
(ДБ-10/4),

ком 1

7 11257 Набавка и монтажа вршне бетонске конзоле  за стуб  ЛУ 12/1600, ком 1

8 Набавка и монтажа велике бетонске конзоле  за стуб  ЛУ 12/1000, ком 1

9 Набавка и монтажа мале бетонске конзоле  за стуб  ЛУ 12/1000, ком 1

10 Набавка  и монтажа бетонске велике конзоле за стуб ЛН12/315 ком 1
11 Набавка  и монтажа  бетонске мале конзоле за стуб ЛН12/315 ком 1

12 Набавка и монтажа велике бетонске конзоле  за стуб  ЛУ 12/1600, ком 1

13 Набавка и монтажа мале бетонске конзоле  за стуб  ЛУ 12/1600, ком 1

14 30559
Набавка материјала са шрафовском робом, радионичка израда, 
антикорозивна заштита топлим цинковањем  и монтажа гвоздене 
растеретне  конзоле

ком 1

15 30546
Набавка материјала са шрафовском робом, радионичка израда, 
антикорозивна заштита топлим цинковањем и монтажа вршне 
гвоздене конзоле на  стубу 12/315, 

ком 1

16 29108
Набавка материјала са шрафовском робом, радионичка израда, 
антикорозивна заштита топлим цинковањем и монтажа гвоздене 
конзоле за распоред проводника у троуглу на стубу 12/315

ком 1

17
Набавка материјала са шрафовском робом, радионичка израда, 
антикорозивна заштита топлим цинковањеми монтажа гвоздене 
конзоле за распоред проводника у равни на стубу 12/315

ком 1

18 30556

Набавка материјала са шрафовском робом, радионичка израда, 
антикорозивна заштита топлим цинковањем и монтажа гвоздене 
конзоле за одводнике пренапона и кабловске завршнице на 
угаоно затезном стубу 12/1000(1600)

ком 1

19 30564
Набавка материјала са шрафовском робом, радионичка израда, 
антикорозивна заштита топлим цинковањеми и уградња гвоздене 
растеретне конзоле за потпорне изолаторе на УЗБС

ком 1

20 30565
Набавка материјала са шрафовском робом, радионичка израда, 
антикорозивна заштита топлим цинковањеми и уградња гвоздене 
растеретне конзоле за потпорне  изолаторе на УЗБС

ком 1

21 30569
Набавка материјала са шрафовском робом, радионичка израда, 
антикорозивна заштита топлим цинковањеми и уградња 
прикључне конзоле

ком 1

22 30571
Набавка материјала са шрафовском робом, радионичка израда, 
антикорозивна заштита топлим цинковањеми и уградња 
прикључне (растеретне) конзоле

ком 1

23 Набавка материјала и израда уземљења за гвоздене конзоле ком 1

24 24390
Набавка и монтажа потпорних изолатора ЛСП Р12, 5ЕТ 95Л  са 
носачима

ком 1

25
Набавка и монтажа силиконских изолатора  ПСИ 12 кВ са 
носачима

ком 1

26
Набавка и монтажа силиконских изолатора   ПСИ 24 кВ са 
носачима

ком 1

27
Набавка и монтажа двоструких силиконских изолаторских ланаца 
12кВ комплет са опремом за вешање

ком 1

 1.7  Далековод 10 кВ , 20 -  АлЧ на бетонским стубовима



28
Набавка и  монтажа једноструких силиконских изолаторских 
ланаца  12кВ комплет са опремом а вешање

ком 1

29
Набавка и монажа двоструких силиконских изолаторских ланаца  
24кВ комплет са опремом а вешање

ком 1

30
Набавка и монажа једноструких силиконских изолаторских 
ланаца  24 кВ комплет са опремом а вешање

ком 1

31 27884
Набавка и монтажа линијског растављача 12/24 кВ, 400 А  
(шифра   из каталога 27884) комплет са полужјем 

ком 1

32 27844
Набавка и монтажа линијског растављача 24 кВ, 400 А  комплет 
са полужјем 

ком 1

33
Набавка, испорука и монтажа конзоле за огранак далековода ДБ- 
11/2, за угаоно-затезни бетонски стуб ЛУ12/1000

ком 1

34
Набавка, испорука и монтажа конзоле за огранак далековода ДБ- 
11/2, за угаоно-затезни бетонски стуб ЛУ12/1600

ком 1

35
Набавка, испорука, развлачење  и повезивање  ужета Алче 
50мм2

кг 1

36
Набавка, испорука, развлачење  и повезивање  ужета 
слабоизолованог  Алче 50мм2

кг 1

37
Набавка, испорука и монтажа одводника пренапона ЗНО  12 кВ  
10 кА - силиконско кућиште  са конзолом и повезивањем 
уземљења на уземљивач стуба.

кмпл 1

38 Испорука и полагање ФеЗн траке 25x4 мм кг 1
39 Набавка укрсних комада и повезивањеуземљивача на стуб ком 1

40
Набавка материјала и исписивање редних  бројева и опоменских 
ознака на бетонским стубовима

ком 1

41 Испорука  и монтажа Ал стезаљке      50-70 ком 1
42 Испорука  и монтажа Ал  “Унимаx”         стезаљке      6-50/2 ком 1

43 Набавка и монтажа профила за клинове Л савијан 2х2  за конзоле ком 1

44 Набавка и монтажа профила за клинове Л савијан 3х3  за конзоле ком 1

45 Набавка и монтажа профила за клинове Л савијан 4х4  за конзоле ком 1

46 Напонско испитивање ком 1
47 Испитивање отпорности уземљења стубова ком 1
48 Геодетско снимање изведеног стања објекта м 1
49 Рад по норма сату за непредвиђене радове ч 1

УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.7
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.7
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.7

Поз. шифра Назив Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1
Набавка,испорука, транспорт и подизање носећег  бетонског 
стуба 9м  9/315  и набавка бетона и израда темеља 

ком 1

2
Набавка,испорука, транспорт и подизање носећег  бетонског 
стуба 9м  9/400  и набавка бетона и израда темеља  

ком 1

3 11249
Набавка, испорука, транспорт и подизање угаоно-затезног 
бетонског стуба 9/1000 и набавка бетона и израда темеља  

ком 1

4 11248
Набавка, испорука, транспорт и подизање угаоно-затезног 
бетонског стуба 9/1600  и набавка бетона и израда темеља

ком 1

5 11267
Набавка, испорука, транспорт и подизање угаоно-затезног 
бетонског стуба ЛУ11/1000 за растављач и набавка бетона и 
израда темеља

ком 1

6
Набавка и монтажа линијског растављача 12/24 кВ, 400 А   
комплет са полужјем 

ком 1

7
Набавка и монтажа линијског растављача 24 кВ, 400 А  комплет 
са полужјем 

ком 1

8 Испорука и монтажа СН СКС типа XХЕ48/0-А 3x(1x50)+50 мм2 м 1
9 Испорука и монтажа СН СКС типа XХЕ48/0-А 3x(1x70)+50 мм2 м 1

10
Испорука и монтажа СН СКС типа XХЕ48/0-А 3x(1x50)+50 мм2 
20кВ

м 1

11
Испорука и монтажа СН СКС типа XХЕ48/0-А 3x(1x70)+50 мм2 
20кВ

м 1

12
Испорука и монтажа опреме за двоструко затезно прихватање 
(угаоно - затезно) СН СКС-а

ком 1

13
Испорука и монтажа опреме за једноструко затезно прихватање 
(затезно) СН СКС

ком 1

14 Испорука и монтажа опреме за носеће прихватање СН СКС-а ком 1

15
Испорука и монтажа кабловске главе ПОЛТ 12Ц/1XО, за СН од 
25 до 95 мм2, 10 кВ са пратећом опремом комплет  за све три 
фазе

комплет 1

1.8  Далековод 10 кВ СН СКС 50,70  на бетонским стубовима



16
Испорука и монтажа кабловске главе ПОЛТ 24Ц/1XО, за СН од 
25 до 70 мм2, 20 кВ са пратећом опремом комплет  за све три 
фазе

комплет 1

17
Набавка, испорука и монтажа одводника пренапона ЗНО  12 кВ  
10 кА - силиконско кућиште  са конзолом и повезивањем 
уземљења на уземљивач стуба.

ком 1

18
Испорука и монтажа ЗНО   одводника пренапона 24 кВ, 10 кА - 
силиконско кућиште са конзолом и повезивањем уземљења на 
уземљивач стуба.

ком 1

19
Набавка испорука и монтажа компресионе наставне спојнице за 
настављање носећег ужета 50 мм2

ком 1

20 Испорука и полагање ФеЗн траке 25x4 мм кг 1

21
Испорука и монтажа укрсног комада са међуплочом и 
повезивање уземљивача на стуб

ком 1

22
Набавка материјала и исписивање редних  бројева и опоменских 
ознака на бетонским стубовима

ком 1

23
Испорука и монтажа кабловске спојнице ПОЛЈ 12/1x25-70-3У за 
XХЕ једножилни сноп, 10 кВ комплет за три фазе  комплет за три 
фазе

комплет 1

24
Испорука и монтажа кабловске спојнице ПОЛЈ 24/1x25-70-3У за 
XХЕ једножилни сноп, 20 кВ комплет за три фазе  

комплет 1

УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.8
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.8
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.8

Поз. шифра Назив Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1 Набавка и полагање пластичне цеви Ф 110 мм  на прелазу улица м 1

2 Набавка и полагање дистанцера за ПВЦ цев ф 110 ком 1
3 Набавка и постављање чепова за ПВЦ цеви ф 110 ком 1
4 Набавка и полагање кабла 10кВ, XХЕ 49-А1x150мм2 м 1
5 Набавка и полагање кабла 10кВ, НПО 13-АС,3x150мм2 м 1
6 Набавка и полагање кабла 20кВ, XХЕ 49-А1x150мм2 м 1
7 Набавка и полагање пластичне упозоравајуће траке м 1
8 Набавка и полагање гал штитника м 1

9
Набавка материјала, израда и постављање маркера за 
обележавање трасе кабла

ком 1

10
Испорука и монтажа кабловске глава  ГУСТ -12/150-240, за кабл 
НПО -13 А 10 кВ, 3x150 мм2

ком 1

11
Набавка и монтажа кабловске главе  за спољну монтажу ПОЛТ-
12Д/1 XО 150-240 комплет за три фазе

ком 1

12
Набавка и монтажа кабловске главе  ПОЛТ 12Д/1 XО 70-150 
комплет за три фазе

ком 1

13
Набавка и монтажа кабловске главе за спољашњу монтажу ПОЛТ 
24Д/1 XИ 70-150 комплет за три фазе

ком 1

14
Набавка и монтажа кабловске главе за спољашњу монтажу  
ПОЛТ 24Д/1 XИ 70-150 комплет за три фазе

ком 1

15

Набавка и монтажа прелазне спојнице за 10 кВ каблове, 
изоловане ПВЦ/папир, ТРАЈ 12/3X70-120 (Регулација изолације 
се врши применом троструко екструдованих цеви, укључена 
контрола ел. поља) 1 сет садржи материјал за прелаз са 3 фазе 
на 3 фазе

сет 1

16

Набавка и монтажа прелазне спојнице за 10 кВ каблове, 
изоловане ПВЦ/папир, ТРАЈ 12/1X150-240 (Регулација изолације 
се врши применом троструко екструдованих цеви, укључена 
контрола ел. поља) 1 сет садржи материјал за прелаз са 3 фазе 
на 3 фазе

сет 1

17

Набавка и монтажа прелазне спојнице за 10 кВ каблове, 
изоловане ПВЦ/папир, ТРАЈ 12/3X150-240 (Регулација изолације 
се врши применом троструко екструдованих цеви, укључена 
контрола ел. поља) 1 сет садржи материјал за прелаз са 3 фазе 
на 3 фазе

сет 1

18
Испорука и монтажа кабловске спојнице ГУСЈ 12/150-240, за 
кабл 10 кВ, 3x150 мм2

ком 1

19
Испорука и монтажа кабловске спојнице ПОЛЈ12/1x70-150  
комплет за три фазе

ком 1

20

Набавка и монтажа прелазне спојнице за 20 кВ каблове, 
изоловане ПВЦ/папир, ТРАЈ 24/1X70-150 (Регулација изолације 
се врши применом троструко екструдованих цеви, укључена 
контрола ел. поља) 1 сет садржи материјал за прелаз са 3 фазе 
на 3 фазе

сет 1

1.9  Кабловски  вод 10кВ  и 20кВ 



21

Набавка и монтажа прелазне спојнице за 20 кВ каблове, 
изоловане ПВЦ/папир, ЕПКЈ-24Ц/1XУ-3СБ (Регулација изолације 
се врши применом троструко екструдованих цеви, укључена 
контрола ел. поља) 1 сет садржи материјал за прелаз са 3 фазе 
на 3 фазе

сет 1

22
Испорука и монтажа кабловске спојнице ПОЛЈ24/1x70-150  
комплет за три фазе

ком 1

УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.9
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.9
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.9

Поз. шифра Назив Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1
Набавка, транспорт и монтажа неметалног оптичког кабла 
(АДСС) капацитета 24 мономодна оптичка влакна по Г.652 ИТУ-Т 
и 24 мономодна оптичка влакна по Г.655

м 1

2
Испорука и монтажа опреме за двоструко затезно прихватање 
(угаоно - затезно) оптичког кабла

ком 1

3
Испорука и монтажа опреме за једноструко затезно прихватање 
(затезно) оптичког кабла

ком 1

4
Испорука и монтажа опреме за носеће прихватање оптичког 
кабла

ком 1

5
Испорука и монтажа рачвасте оптичке спојнице за АДСС од 48 
мономодних оптичких влакана

ком 1

6 Геодетско снимање изведеног стања објекта м 1
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.10
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.10
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.10

Поз. шифра Назив Марка-тип Произвођач Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1 Набавка и полагање пластичне цеви на прелазу улица м 1

2
Набавка, транспорт и полагање подземног оптичког кабла са 12 
влакана типа ТС ТОСМ 03 12x1 ИИ x 3,5 ЦМН на принципу 
удувавања

м 1

3 Набавка и полагање пластичне упозоравајуће траке м 1
4 Набавка и монтажа оптичке спојнице ком 1
5 Геодетско снимање изведеног стања објекта м 1

УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.11
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.11
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.11

Поз. шифра Назив Јед.мере Количина
Јединична цена 

уградње

Јединична цена 
испоруке са 
уградњом

Укупна цена уградње
Укупна цена испоруке са 

уградњом

1

1

1

1

1

1

1

1

4 ГР-4 Машинско откопавање хумуса, дебљине веће од  30 цм м3 1

1

1

1

1

1

1

1

1

м3

машински

дубине 2 -4 м
5 ГР-5

Ручно откопавање земље ИИ категорије,  за темеље објеката или 
кабловске ровове,ширине до 0,6м

дубине 0 - 2 м

ГР-2 Машинско откопавање земље у широком откопу м3

3 ГР-3 Откопавање хумуса, дебљине 10-30 цм м2

1.12- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1 ГР-1 Ручно откопавање земље у широком откопу м3

м3

8 ГР-8
Ручно откопавање земље ИИ категорије,  за темеље објеката или 
кабловске ровове, ширине   0,6 - 1 м

м3

7 ГР-7
Ручно откопавање земље ИВ категорије,  за темеље објеката или 
кабловске ровове,ширине до 0,6м дубине 2 - 4 м

дубине 0 - 2 м

дубине 2 - 4 м

м3

 1  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ИИ категорија земље

ИИИ категорија земље

ИВ категорија земље

ИИ категорија земље

ИИИ категорија земље

ИВ категорија земље

ручно

2

дубине 0 - 2 м

6 ГР-6
Ручно откопавање земље ИИИ категорије,  за темеље објеката или 
кабловске ровове,ширине до 0,6м

дубине 0 - 2 м

дубине 2 - 4 м

1.11 Подземни оптички кабл са 12 влакана 

1.10 Оптички кабл са 48 влакана на постојећим бетонским стубовима



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

м3

35 ГР-35
Набавка, Испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање 
иберлауфа у слојевима – без збијања

м3

34 ГР-34
Набавка, Испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање 
туцаника у слојевима – без збијања

дебљина слоја 30 цм

дебљина слоја 20 цм

дебљина слоја 30 цм

дебљина слоја 10 цм

дебљина слоја 20 цм

33 ГР-33
Набавка, Испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање 
песка, у слојевима – без збијања

м3

32 ГР-32
Набавка, Испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање 
шљунка, песка, туцаника и иберлауфа у слојевима – без збијања

м3

31 ГР-31 Ручно планирање земље – коса површина, категорије земље И-ИВ м2

дебљина слоја 10 цм

дебљина слоја 20 цм

дебљина слоја 30 цм

дебљина слоја 10 цм

ИИИ , ИВ категорија

дебљина слоја 10 цм

дебљина слоја 20 цм

дебљина слоја 30 цм

30 ГР-30 Ручно планирање земље – равна површина, категорије земље И-ИВ м2

29 ГР-29 Машинско збијање земље, песка, шљунка и туцаника у слојевима м3

28 ГР-28 Ручно збијање земље, песка, шљунка и туцаника у слојевима м3

дебљина слоја 30 цм

ИИ категорија

ИИИ , ИВ категорија

ИИ категорија

дебљина слоја 20 цм

дебљина слоја 30 цм

дебљина слоја 10 цм

дебљина слоја 20 цм

27 ГР-27
Ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30 цм дебљине 
(ровови, око темеља итд), категорије земље И-ИВ

м3

м3

26 ГР-26

Ручно разбијање стене и  камена. 
Обрачун се врши по запремини разбијеном материјала у природном 
стању.
Позиција обухвата све активности и  опис радова из ГН-200, у 
таблици особина земљишта

Ценом обухватити и утовар и одвоз разбијеног камена на депонију.
За утовар и одвоз материјала коефицијент привременог повећања 
запремине обухватити понуђеном јединичном ценом, односно 
запремина стене у природном стању једнака је запремини која се 

м3

ВИИ категорија земљишта

Са машинским збијањем

Без збијања

дебљина слоја 10 цм

ВИ категорија земљишта

ВИИ категорија земљишта

В категорија земљишта

ВИ категорија земљишта

м3

24 ГР-24
Машински ископ земље свих категорија, за темеље самце свих 
димензија, за стубове надземних водова

м3

В категорија земљишта

22 ГР-22
Ручно откопавање земље ИВ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV  (темељи самци),  за бетонске шахтове кабловске 
канализације и сл, димензија  већих  од 2x2 м

23 ГР-23
Машински ископ земље свих категорија, за темеље објеката или 
кабовске ровове

25 ГР-25

Машинско разбијање стене и  камена. 
Обрачун се врши по запремини разбијеном материјала у природном 
стању.
Ценом обухватити и утовар и одвоз разбијеног камена на депонију.
За утовар и одвоз материјала коефицијент привременог повећања 
запремине обухватити понуђеном јединичном ценом, односно 
запремина стене у природном стању једнака је запремини која се 

дубине 0 – 2 м

дубине 2 – 4 м

дубине 0 – 2 м

дубине 2 – 4 м

ГР-21
Ручно откопавање земље ИИИ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV (темељи самци),  за бетонске шахтове кабловске 
канализације и сл, димензија  већих  од 2x2 м

м3

дубине 2 – 4 м
м3

дубине 0 – 2 м

дубине 2 – 4 м

дубине 0 – 2 м

19 ГР-19
Ручно откопавање земље ИВ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV  (темељи самци),  дубине    2 – 4 м

20 ГР-20
Ручно откопавање земље ИИ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV (темељи самци),  за бетонске шахтове кабловске 
канализације и сл, димензија  већих  од 2x2 м

21

м3

дим. до 2 x 2 м

дубине 0 – 2 м

дубине 2 – 4 м

м3

м3

м3

17 ГР-17
Ручно откопавање земље ИИ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV (темељи самци),  дубине  2 – 4 м

м3

димензије до 2 x 2 м

дим. до 1 x 1 м

16 ГР-16
Ручно откопавање земље ИВ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV  (темељи самци),  дубине    0 – 2 м 

18 ГР-18
Ручно откопавање земље ИИИ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV (темељи самци),  дубине    2 – 4 м

димензије до 2 x 2 м

дим. до 1 x 1 м

дим. до 2 x 2 м

дим. до 1 x 1 м

м3

15 ГР-15
Ручно откопавање земље ИИИ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV (темељи самци),  дубине    0 – 2 м

м3

дим. до 1 x 1 м

13 ГР-13
Ручно откопавање земље ИВ категорије,  за темеље објеката или 
кабловске ровове,  ширине 1-2 м

14 ГР-14
Ручно откопавање земље ИИ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV (темељи самци),  дубине    0–2 м

дим.до 1 x 1 м 

дим. до 2 x 2 м

дим. до 1 x 1 м

дим. до 2 x 2 м

ГР-12
Ручно откопавање земље ИИИ категорије,  за темеље објеката или 
кабловске ровове,  ширине 1-2 м

м3

дубине 2 - 4 м
м3

дубине 0 - 2 м 

дубине 2 - 4 м 

дубине 0 - 2 м

10 ГР-10
Ручно откопавање земље ИВ категорије,  за темеље објеката или 
кабловске ровове, ширине   0,6 - 1 м

11 ГР-11
Ручно откопавање земље ИИ категорије,  за темеље објеката или 
кабловске ровове,  ширине 1-2  м

12

м3

дубине 2 - 4 м

дубине 0 - 2 м

дубине 2 - 4 м

м3

м3

дубине 2 - 4 м

дубине 0 - 2 м

9 ГР-9
Ручно откопавање земље ИИИ категорије,  за темеље објеката или 
кабловске ровове, ширине   0,6 - 1 м

дубине 0 - 2 м



1

1

1

1

1

1

1

1

1

39 ГР-39
 Набавка, Испорука и транспорт  и ручно убацивање земље из 
позајмишта, и разастирање. Дебљина слојева 10-30 цм.
Обрачун изведене количине је у збијеном стању.

м3 1

1

1

1

1

1

1

1

1

43 ГР-43 Израда одводних земљаних јаркова и ригола м3 1

44 ГР-44
Набавка, Испорука и транспорт и постављање пуне опеке на кант,  између 
каблова у рову

м 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Ручни утовар и превоз ручним колицима материјала, на даљину до 
50 м

1

Ручни превоз ручним колицима материјала, на даљину преко 50м, за 
сваких додатних 10м

1

52 ГР-52 Чишћење обрушене земље м3 1

53 ГР-53
Набавка, Испорука и транспорт материјала и израда прилазног пута од 
ломљеног камена, са земљаним радовима на припреми подлоге

м2 1

54 ГР-54
Набавка, Испорука и транспорт материјала и израда прилазног пута од 
туцаника, са земљаним радовима на припреми подлоге

м2 1

1

1

1

1

1

Повећање утрошка радне снаге за ископе у земљишту са жилама и 
корењем или подземним инсталацијама или великим саобраћајем.
Врши се увећање 25% цена радне снаге у свим позицијама ископа на 
деловима трасе где се препреке и отежани услови налазе.
Напомена: 
Цене у овој позицији су 25% од цена у позицијама   од 5 до 22 у ДЕЛУ 
ВИ - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – 1. ЗЕМЛЈАНИ РАДОВИ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

дубине 0 - 2 м

дубине 2 -4 м

дубине 0 - 2 м

дубине 2 -4 м

дубине 0 - 2 м

дубине 2 -4 м

Ручно откопавање земље ИИИ категорије,  за темеље објеката или 
кананалске ровове,ширине до 0,6м

Ручно откопавање земље ИВ категорије,  за темеље објеката или 
кананалске ровове,ширине до 0,6м

Ручно откопавање земље ИИ категорије,  за темеље објеката или 
каналске ровове, ширине   0,6 - 1 м

Ручно откопавање земље ИИИ категорије,  за темеље објеката или 
каналске ровове, ширине   0,6 - 1 м

Ручно откопавање земље ИВ категорије,  за темеље објеката или 
каналске ровове, ширине   0,6 - 1 м

56 ГР-56

Хидрауличко утискивање испод пута за израду кабловских прелаза, 
са припремом  места за постављање опреме 
Ценом обухватити и све ископе, затрпавање и планирање терена и 
одвоз вишка земље.   

м

м3Шљунак

Туцаник

Машинско подбушивање "кртицом"  испод пута за израду 
кабловских прелаза, са припремом  места за постављање "кртице".
Ценом обухватити и све ископе, затрпавање и планирање терена и 

м

40 ГР-40 Разастирање материјала у слојевима до 30 цм м3

Ручно откопавање земље ИИ категорије,  за темеље објеката или 
кананалске ровове,ширине до 0,6м

Машинско чупање и вађење пањева ком

50 ГР-50
Утовар земље, песка, шљунка, туцаника, шута  и осталог матерјала у 
моторно возило

м3
Машински, утоваривачем

Ø 15-25 цм

Ø 25-50 цм

Ø 50 -90 цм

Ручно

ком

висине до 2 м

висине преко 2 м

Ø 10-20 цм

Ø 20-30 цм

Ø 30-50 цм

преко Ø 50 цм

до Ø 15 цм

Ø 15-25 цм

Ø 25-50 цм

ком

47 ГР-47
Сечење дрвећа моторном тестером,  са  кресањем грана и 
остављањем на страну

ком

Ø 50 -90 цм

до Ø 15 цм

46 ГР-46
Сечење грања

Обрачун је по стаблу (ком)

48 ГР-48 Ручно чупање и вађење пањева

49 ГР-49

51 ГР-51 м3

55 ГР-55
Ø 110 мм

Ø 160 мм

м3

38 ГР-38
Набавка, Испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање 
туцаника са машинским збијањем

Обрачун изведене количине је у збијеном стању.
м3

Земља И, ИИ и ИИИ категорије
Камени материјал ИВ, В, ВИ и 

ВИИ категорије
Песак

37 ГР-37
Набавка, Испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање 
песка, са машинским збијањем

Обрачун изведене количине је у збијеном стању.

41 ГР-41
Набавка, Испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање у 
рововима, у слојевима, 10-30 цм и израда тампонских слојева и испуне 
рова – без збијања

45 ГР-45 Крчење шибља м2

42 ГР-42

Набавка, Испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање у 
рововима, у слојевима, 10-30 цм и израда тампонских слојева и испуне 
рова  - са машинским збијањем
Обрачун изведене количине је у збијеном стању

м3

Ручно

Машински

м3

Песак

Шљунак

Туцаник

дебљина слоја 20 цм

дебљина слоја 30 цм

дебљина слоја 10 цм

дебљина слоја 20 цм

дебљина слоја 30 цм

дебљина слоја 10 цм

36 ГР-36
Набавка, Испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање 
шљунка, са машинским збијањем

Обрачун изведене количине је у збијеном стању.

дебљина слоја 10 цм

дебљина слоја 20 цм

дебљина слоја 30 цм

дубине 0 - 2 м

дубине 2 -4 м

дубине 0 - 2 м

дубине 2 -4 м

дубине 0 - 2 м

дубине 2 -4 м

Ø 110 мм

Ø 160 мм

Ø 400 мм



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

59 ГР-59
Пребацивање ископане земље лопатом на 2-3 м,                      
категорије земље И-ИВ

м3 1

60 ГР-60

Израда приступног пута до МБТС, ПДТС и СТС 10/0,4 kV за прилаз 
станици ради одржавања трансформаторских станица.
Приступни пут треба да је ширине 3,0 м, носивости најмање 5 т, са 
нагибом до 12%.                                                                                                      
Ценом је обухваћена набавка, Испорука и транспорт и уградња свог 
материјала.
Пут израдити на слоју шљунка дебљине 15 цм и са завршном 
коловозном конструкцијом од  бетона МБ 30 дебљине        15 цм. 
На приступним путевима дужим од 10 м радити попречне спојнице у 
бетонском делу коловозне конструкције. 
Претходно извршити потребна уклапања, нивелацију  и планирање 
терена.
У цену улази скидање слоја хумуса или земље категорија И-ИВ, 
збијање подтла и шљунчаног тампона, израда бетонског коловоза са 
или без  спојница. 
Одвоз земље од ископа плаћаће се посебном позицијом у поглављу  
ВИ – Грађевински радови

м 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8 ГР-68
Израда привидних спојница у коловозној конструкцији интерних 
саобраћајница 

м 1

9 ГР-69

Израда правих дилатационих спојница у коловозној конструкцији интерних 
саобраћајница.
У цену је урачуната   израда набавка материјала елемената спојница и 
њихов, Испорука и транспорт и уградња.

м 1

1

1

1

1

м2

4 ГР-64
Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња 
бетона,  за армирано-бетонске подне плоче, МБ 20. 

м2

дебљина 20 цм

дебљина 10 цм

дебљина 15 цм

дебљина 20 цм

дубине 0 - 2 м

дубине 2 -4 м

3 ГР-63
Набавка, Испорука и транспорт  из фабрике бетона и машинска уградња 
бетона, за неармиране бетонске подне плоче, МБ 30. 

дубине 0 - 2 м

дубине 2 -4 м

2 ГР-62
Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња 
бетона, за неармиране бетонске подне плоче, МБ 20. 

м2

м3

2.БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

1 ГР-61
Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња 
бетона, за израду подних плоча, МБ 15.

дебљина 10 цм

м2

м3

Ручно откопавање земље ИИ категорије,  за темеље објеката или 
кананалске ровове,  ширине 1-2  м

Ручно откопавање земље ИИИ категорије,  за темеље објеката или 
кананалске ровове,  ширине 1-2  м

Ручно откопавање земље ИВ категорије,  за темеље објеката или 
кананалске ровове,  ширине 1-2  м

Ручно откопавање земље ИИ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV (темељи самци),  дубине    0–2 м

м311 ГР-71
Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња 
бетона, МБ 30.
У цену је урачуната израда, Испорука и транспорт, монтажа и демонтажа 

Конструкције преко 0,3 м3 по м' 
или м2

Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња 
бетона, за израду коловозне конструкције, МБ 40

м2

10 ГР-70
Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња 
бетона, МБ 20.
У цену је урачуната  израда, Испорука и транспорт, монтажа и демонтажа 

м3

Ручно откопавање земље ИВ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV  (темељи самци),  димензија већих  од 2x2 м

6 ГР-66
Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња 
бетона, за израду коловозне конструкције, МБ 30

57 ГР-57

Ручно откопавање земље ИИИ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV (темељи самци),  дубине    0 – 2 м

Ручно откопавање земље ИВ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV  (темељи самци),  дубине 0 – 2 м 

Ручно откопавање земље ИИ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV (темељи самци),  дубине  2 – 4 м

Ручно откопавање земље ИИИ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV (темељи самци),  дубине    2 – 4 м

Ручно откопавање земље ИВ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV  (темељи самци),  дубине    2 – 4 м

Ручно откопавање земље ИИ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV (темељи самци),  димензија већих од 2x2 м

Ручно откопавање земље ИИИ категорије,  за темеље бетонских 
стубова 10 и 1 kV (темељи самци),  димензија већих од  2x2 м

58 ГР-58
Повећање утрошка радне снаге у житком земљишту ИИ категорије.                                                           
Врши се увећање од 54% цена радне снаге у позицијама ископа земље ИИ 
категорије.

дубине 0 - 2 м

дубине 2 - 4 м

дубине 0 - 2 м

дубине 2 - 4 м

дубине 0 - 2 м

дубине 2 - 4 м

дубине 0 - 2 м

дубине 2 -4 м

дим. до 1 x 1 м 

дим.  до 2 x 2 м

дим. до 1 x 1 м 

дим.  до 2 x 2 м

дим. до 1 x 1 м 

дим.  до 2 x 2 м

дим. до 1 x 1 м 

дим.  до 2 x 2 м

дубине 0 - 2 м

дубине 2 - 4 м

дим.  до 2 x 2 м

дим. до 1 x 1 м 

дим.  до 2 x 2 м

дим. до 1 x 1 м 

5 ГР-65
Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња 
бетона,  за армирано-бетонске подне плоче, МБ 30. 

м2

м2

7 ГР-67

Конструкције до 0,3 м3 по м' 
или м2Конструкције преко 0,3 м3 по м' 
или м2Конструкције до 0,3 м3 по м' 
или м2

дебљина 15 цм

дебљина 10 цм

дебљина 15 цм

дебљина 20 цм

дебљина 15 цм

дебљина 20 цм

дебљина 15 цм

дебљина 20 цм

дебљина 15 цм

дебљина 20 цм

дебљина 10 цм

дебљина 15 цм

дебљина 20 цм

дебљина 10 цм



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16 ГР-76

Набавка, Испорука и транспорт и уградња префабрикованих бетонских 
цеви од водонепропусног бетона, Ø 2000 мм, за израду јаме за уље са свим 
пратећим радњама на монолитизацији спојева и обраде спојева 
водонепропусним материјалима.

м 1

1

1

1

1

19 ГР-79
Набавка, Испорука и транспорт материјала, машинска израда мешалицом 
на лицу места и машинска уградња бетона.

м3 1

20 ГР-80
Набавка, Испорука и транспорт материјала,  ручна  израда на лицу места и 
уградња "мршавог бетона"  МБ 15

м3 1

21 ГР-81
Испорука и транспорт материјала, израда, монтажа и демонтажа дашчане 
оплате за шахтове, темеље и слично

м2 1

1

1

23 ГР-83 Набавка, Испорука и транспорт, израда  и монтажа бетонске арматуре кг 1

24 ГР-84
Набавка, Испорука и транспорт, монтажа и демонтажа фасадне, цевасте 
скеле

м2 1

25 ГР-85
Набавка, Испорука и транспорт, израда  и монтажа металних пењалица за 
шахтове

ком 1

1

1

2 ГР-87
Набавка, Испорука и транспорт  материјала и зидање зидова пуном опеком, 
у продужном малтеру

м3 1

1

1

4 ГР-89
Набавка, Испорука и транспорт  материјала и зидање зидова бетонским 
блоковима, у продужном малтеру

м2 1

1

1

1

1

7 ГР-92
Набавка, Испорука и транспорт  и монтажа рабиц мреже или мрежасте 
арматуре у под од цементне кошуљице

м2 1

8 ГР-93
Набавка, Испорука и транспорт  материјала и фарбање унутрашњих зидова 
ТС, дисперзионом бојом, са претходном припремом зидова

м2 1

9 ГР-94
Набавка, Испорука и транспорт  материјала и фарбање спољашњих-
фасадних зидова ТС, дисперзионом бојом, са претходном припремом 
зидова

м2 1

10 ГР-95
Набавка, Испорука и транспорт  материјала и фарбање свих врста металне 
ограде (платна са стубићима) основном и завршном бојом.
Цена обухвата и припрему површина које се фарбају 

м2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
7 ГР-103 Машинско сечење асфалта коловоза и тротоара

м2

м

м3

5 ГР-101 Машинско разбијање асфалта коловоза и тротоара м2

дебљина до 15 цм

дебљина до 5 цм

4 ГР-100 Ручно разбијање бетонског коловоза, дебљине преко 20 цм

6 ГР-102 Ручно разбијање асфалта коловоза и тротоара

Неармирани бетон

дебљина до 5 цм

дебљина до 15 цм

дебљина до 5 цм

3 ГР-99 Машинско разбијање бетонског коловоза, дебљине преко 20 цм м3
Армирани бетон

Неармирани бетон

Армирани бетон

1 ГР-97 Машинско разбијање армирано бетонског коловоза
дебљина до 10 цм

2 ГР-98 Ручно разбијање неармираног бетонског коловоза

м

дебљина до 20 цм

дебљина до 10 цм

дебљина до 20 цм

м2

м2

Развијена површина 70-90 цм 
м2/мРазвијена површина 90-110 цм 
м2/мРазвијена површина 110-130 

цм м2/м

6 ГР-91
Набавка, Испорука и транспорт материјала  и израда цементне кошуљице, 
пердашено

11 ГР-96

Набавка, Испорука и транспорт ¸материјала и монтажа противпожарних 
облога канала и противпожарних, 
ватроотпорних плоча  (ридурит или 
слично), ватроотпорности Е=120 мин, у подземним просторијама, 
гаражама, са монтажом металних носача ПП облоге (подконструкција) .  
Монтажа је на зиду или плафону. 
Цена обухвата Испорука и транспорт и уградњу металне подконструкције и 

Развијена површина до 50 цм 
м2/мРазвијена површина 50-70 цм 
м2/м

м2

дебљина 3 цм
м3

м2

3 ГР-88
Набавка, Испорука и транспорт  материјала и зидање зидова шупљим 
блоковима, у продужном малтеру

м2

Плафони

дебљина 2 цм

1 ГР-86
Набавка, Испорука и транспорт  материјала и зидање зидова пуном опеком, 
у продужном малтеру

дебљина 7 цм

5 ГР-90
Набавка, Испорука и транспорт материјала, израда и малтерисање, 
продужним малтером 

дебљина 19 цм

дебљина 25 цм

Зидови

МБ 20

МБ 30

дебљина 12 цм

дебљина 25 цм

ГР-75

Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња 
бетона,  за армирано-бетонске плоче, МБ 30. 
У цену је урачуната и набавка, израда, Испорука и транспорт, монтажа и 
демонтажа потребне оплате и подупирачи и нега бетона.

м2

17 ГР-77
Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња 
бетона,  за армирано-бетонске стубове, греде и серклаже, МБ 30.
У цену је урачуната  и набавка,  израда, Испорука и транспорт, монтажа и 

м3

3. ЗИДАРСКИ И МОЛЕРСКИ-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

дебљина 15 цм

дебљина 20 цм

дебљина 10 цм

дебљина 15 цм

дебљина 20 цм

дебљина 25 цм

Без подупирача

Са подупирачима

22 ГР-82
Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и уградња бетона на 
изради бетонских тротоара, МБ 30.
Дебљина бетона  д=10 цм

м2

м3

18 ГР-78
Набавка, Испорука и транспорт  из фабрике бетона и машинска уградња 
бетона ,  за темеље НВ 10 и 1 kV, са формирањем темељне чашице стуба.
У цену је урачуната израда, Испорука и транспорт, монтажа и демонтажа 

м3

14 ГР-74

Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња 
бетона,  за армирано-бетонске плоче, МБ 20.
У цену је урачуната и набавка, израда, Испорука и транспорт, монтажа и 
демонтажа потребне оплате и подупирачи и нега бетона.

м2

15

12 ГР-72
Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња 
бетона, МБ 40.
У цену је урачуната  израда, Испорука и транспорт, монтажа и демонтажа 

м3

За отпорност на мраз
По м3 уграђеног бетона

13 ГР-73 Додатак адитива у бетон - набавка, Испорука и транспорт и уградња

Конструкције до 0,3 м3 по м' 
или м2Конструкције преко 0,3 м3 по м' 
или м2За водонепропусност

По м3 уграђеног бетона

дебљина 10 цм

4. РАДОВИ НА РУШЕНЈУ И ПОПРАВКАМА

Без израде фуга

МБ 20

Са израдом фуга и заливање 
битуменом. 
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1
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23 ГР-119
Ручно пробијање отвора у зиду од пуне опеке, дебљине 25 цм, 
отвора већих од 40x40 цм

м2 1

1

1

1

25 ГР-121
Ручно пробијање отвора у зиду од пуне опеке, дебљине 12 цм, 
отвора већих од 40x40 цм

м2 1

1

1

27 ГР-123 Ручно рушење зидова од пуне опеке, у продужном малтеру м3 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 ГР-134 Црпљење воде, моторном пумпом час 1

ГР-130
Машинско бушење отвора у армирано бетонској конструкцији 
(подови, зидови...) вађењем кернова; дебљина конструкције10 цм

ком

35 ГР-131
Машинско бушење отвора у армирано бетонској конструкцији 
(подови, зидови...) вађењем кернова; дебљина конструкције10-20 цм

м

33 ГР-129
Машинско сечење бетонских неармираних плоча међупратних 
конструкција, зидова и сл.

м

ком

36 ГР-132
Машинско бушење отвора у армирано бетонској конструкцији 
(подови, зидови...) вађењем кернова; дебљина конструкције 20-30 цм

ком

31 ГР-127
Ручно разбијање бетонских армираних плоча међупратних 
конструкција, горњих плоча шахтова и сл.

м2
дебљине до 12 цм

30 ГР-126
Машинско разбијање бетонских армираних плоча међупратних 
конструкција, горњих плоча шахтова и сл.

м2

ком

24 ГР-120

29 ГР-125 Ручно обијање малтера м2

дебљине 12 цм

22 ГР-118 Ручно пробијање отвора у зиду од пуне опеке, дебљине 25 цм 20x20 цм

40x40 цм

15x15 цм

28 ГР-124 Ручно пробијање отвора у зиду од пуне опеке, дебљине 12 цм ком

34

дебљине до 20 цм

дебљине до 12 цм

дебљине до 20 цм

дебљине до 12 цм

дебљине до 20 цм

Φ 100 мм

32 ГР-128
Машинско сечење бетонских армираних плоча међупратних 
конструкција, зидова и сл.

ком

ВКВ

5. РАЗНИ РАДОВИ

1 ГР-133 Рад радника у режији на ненормираним  пословима 
НКВ

час

м2

20 ГР-116 Машинско рушење зидова од армираног бетона, до МБ30 м2

20x20 цм

40x40 цм

15x15 цм

19 ГР-115 Ручно рушење зидова од армираног бетона, до МБ30

21 ГР-117 Машинско пробијање отвора у зиду од пуне опеке, дебљине 25 цм

дебљине 10-20 цм

дебљине до 10 цм

дебљине 10-20 цм

15x15 цм

Машинско пробијање отвора у зиду од пуне опеке, дебљине 12 цм ком

26 ГР-122 Ручно рушење зидова од пуне опеке, у продужном малтеру м2

20x20 цм

40x40 цм

дебљине 7 цм

18 ГР-114 Машинско рушење зидова од неармираног бетона, до МБ30 м2

ГР-112
Ручно пробијање отвора у зиду и плафону од армираног бетона, 
дебљине до 20 цм

ком

17 ГР-113 Ручно рушење зидова од неармираног бетона, до МБ30 м2
дебљине 10-20 цм

дебљине до 10 цм

дебљине 10-20 цм

дебљине до 10 цм

ком

20x20 цм

40x40 цм

дебљине до 10 цм

м2

14 ГР-110 Ручно разбијање армираних бетонских подова и тротоара м2

20x20 цм

40x40 цм

15x15 цм

13 ГР-109 Ручно разбијање неармираних бетонских подова и тротоара

15 ГР-111
Машинско пробијање отвора у зиду и плафону од армираног бетона, 
дебљине до 20 цм

16

дебљине 10-20 цм

дебљине 10 цм

дебљине 10-20 цм

15x15 цм

м2

12 ГР-108 Машинско разбијање армираних бетонских подова и тротоара м2

дебљине 10 цм

10 ГР-106 Ручно разбијање бетонских конструкција

11 ГР-107 Машинско разбијање неармираних бетонских подова и тротоара
дебљине 10 цм

дебљине 10-20 цм

дебљине 10 цм

дебљине 10-20 цм

м3

Зидови и постоља од 
неармираног бетонаЗидови и постоља од 
армираног бетонаСтубови и греде од армираног 

бетона

м3

"Мршави" бетон

7 ГР-103 Машинско сечење асфалта коловоза и тротоара

8 ГР-104 Машинско сечење бетона тротоара и коловоза 

9 ГР-105 Машинско разбијање бетонских конструкција

"Мршави" бетон
Зидови и постоља од 
неармираног бетонаЗидови и постоља од 
армираног бетонаСтубови и греде од армираног 

бетона

дебљина до 15 цм

дебљина до 10 цм

дебљина до 20 цм

м

м

Φ 200 мм

Φ 100 мм

Φ 200 мм

Φ 100 мм

Φ 200 мм

КВ

дебљине 25 цм и више 

15x15 цм

20x20 цм

40x40 цм

Кречни

Продужни

Цементни

дебљине до 12 цм

дебљине до 20 цм



3 ГР-135
Испорука и транспорт вишка земље и шута на депонију, удаљену      
до 15 км

м3 1

1

1

1

1

1

1

1

6 ГР-138 Чишћење просторија м2 1

7 ГР-139 Чишћење тротоара и коловоза м2 1

8 ГР-140
Испорука и транспорт, монтажа и демонтажа металних мостова  
изнад ровова у коловозу,  за обезбеђење несметаног саобраћаја.

ком 1

9 ГР-141
Набавка, Испорука и транспорт материјала, монтажа и демонтажа 
дрвених мостића, за прелаз пешака, у тротоару и слободним 
површинама

м 1

1

1

1

1

1

1

13 ГР-145

Набавка, Испорука и транспорт материјала и израда хидроизолације равних 
плоча, зидова и сл. хидроизолацијом типа кондор или слично,  Ценом су 
обухваћени и сви претходни радови и материјал на припреми површине за 
израду хидроизолације. 

м2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

18 ГР-150

Контрола збијености материјала у кабловском рову. 
Најмања збијеност је  62% СРПС У.Б1.036) или најмањи модул 
стишљивости 250 Н/мм2 (СРПС У.Б1.046). 
Контролу врши Институт за путеве. 
Плаћање по рачуну 

ком 1

19 ГР-151
Набавка, Испорука и транспорт материјала и обзиђивање кабловске 
прикључне кутије, опеком у продужном малтеру и малтерисање 
обзиданог дела зида

ком 1

20 ГР-152
Постављање саобраћајне сигнализације према одобреном елаборату 
о регулацији саобраћаја за време извођеwа радова на раскопавању 
улица, паркинга и тотоара

комплет 1

21 ГР-153
Израда елабората регулације саобраћаја у току извођења радова са 
прибављањем потребних сагласности. Елаборат доставити у 3 
примерка

комплет 1

22 ГР-154 Прање  коловоза и, тротоара и пркинга водом, аутоцистерном м2 1

23 ГР-155 Испорука и транспорт и уградња помоћног дрвеног стуба ком 1

24 ГР-156
Уградња челичне круте цеви за механичку заштиту каблова Φ 23. Цена 
обухвата набавку,  Испорука и транспорт и уградњу цеви.

м 1

25 ГР-157
Уградња металне савитљиве цеви за за механичку заштиту каблова Φ 23. 
Цена обухвата набавку, Испорука и транспорт и уградњу цеви.

м 1

26 ГР-158 Демонтажа бетонских ивичњака са одлагањем м 1

27 ГР-159
Набавка, Испорука и транспорт   и уградња нових бетонских ивичњака са 
свим пратећим радовима и Испорука и транспортом материјала

м 1

28 ГР-160
Демонтажа и поновна уградња претходно демонтираних бетонских 
ивичњака, са свим пратећим радовима  и набавком и Испорука и 
транспортом материјала

м 1

29 ГР-161
Демонтажа камене коцке у коловозу или тротоару, 10x10x10 цм са 
одлагањем

м2 1

30 ГР-162
Демонтажа и поновна монтажа камене коцке 10x10x10 цм, у коловозу 
или тротоару, са свим пратећим радовима  и Испорука и 
транспортом материјала

м2 1

31 ГР-163

Поправка тротоара или коловоза од камене коцке, 10x10x10 цм, са 
израдом тампонског слоја од песка или ситног шљунка и заливањем 
фуга битуменом. Цена обухвата набавку и Испорука и транспорт 
потребног материјала

м2 1

32 ГР-164
Демонтажа готових плоча тротоара и паркинга, разних врста, 
димензија и материјала (бехатон, растер плоче и сл.), са одлагањем

м2 1

33 ГР-165

Монтажа демонтираних плоча тротоара и паркинга, разних врста, 
димензија и материјала (бехатон, растер плоче и сл.), са израдом 
шљунчаног тампона и спуном фуга. Цена обухвата набавку шљунка, 
Испорука и транспорт и израду шљунчаног тампона

м2 1

У слободном терену-
бетонске белеге

У коловозу, за тешки 
саобраћај

Лаки поклопац
17 ГР-149 Набавка, Испорука и транспорт  и уградња поклопца шахта ком

16 ГР-148 Испорука и транспорт и уградња белега  за обележавање трасе кабла ком

м2

ГР-147
Набавка, Испорука и транспорт материјала и израда термоизолације 
равних плоча, зидова и сл. стиропором или слично,  Ценом су обухваћени и 
сви претходни радови и материјал на припреми површине за израду 

м2
Дебљине 5 цм
Дебљине 10 цм

м2

11 ГР-143
Набавка, израда, Испорука и транспорт и монтажа испуне ограде на 
постојећим стубићима (поправке-замене испуне и платна) на постојећој 
огради

м2

15

Дубине 2-4 м

Испуна од поцинковане 
плетене жицеИспуна од грифоване жице у 

металном раму (заварено) . Испуна од поцинковане 
плетене жицеИспуна од грифоване жице у 

металном раму (заварено)

м

14 ГР-146
Набавка, Испорука и транспорт материјала и израда термоизолације 
равних плоча, зидова и сл. минералном вуном или слично,  Ценом су 
обухваћени и сви претходни радови и материјал на припреми површине за 

м2

Пластична

Дебљине 5 цм
Дебљине 10 цм

5 ГР-137
Набавка, Испорука и транспорт материјала,  израда и монтажа дрвене 
подграде и разупирање ровова ширине до 2,0 м и демонтажа са 
одвожењем са градилишта

12 ГР-144
Набавка, Испорука и транспорт  и монтажа дуж трасе рова привремене 
ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку 
радова.

10 ГР-142
Набавка, Испорука и транспорт материјала и монтажа трајних ограда (око 
СТС, МБТС итд), на металним стубићима убетонираним у одговарајуће 
неармиране бетонске темељеса израдом бетонског парапета. 

4 ГР-136 Набавка, Испорука и транспорт  и уградња јувидур цеви мØ 110
Ø 160
Ø 200

дубине 0-2 м

Дашчана

Ø 50
Ø 75

У тротоару и коловозу- 
месингане белеге



34 ГР-166

Израда бетонског темеља слободностојећег ормана, за све типове ормана
Позиција обухвата следеће радове:
- Ископ земље ИИИ категорије, димензија у основи према типу ормана који 
ће се монтирати. Дубина ископа је 80 цм
- Бетонирање темеља ормана бетоном допремљеним из фабрике бетона 
МБ 30, са машинском уградњом.Темељ је димензија које одговарају типу 
ормана који се монтира и надвишен је 30 цм изнад коте терена и укопан 80 
цм.
- Израда и монтажа дрвене оплате
- Израда и уградња анкера за монтажу кућишта ормана на темељ  (положај 
и Ф анкера према типу ормана који се монтира)
- Уградња јувидур цеви Ф 100 и Ф 50 или одговарајућа ребраста савитљива 
црева

Цена обухвата  набавку материјала, Испорука и транспорт и уградњу

ком 1

35 ГР-167
Разупирање ровова дрвеном грађом. Цена обухвата набавку материјала, 
Испорука и транспорт и монтажу. Обрачун је по м2 стране рова.

м2 1

1

1

1

1

ГР-169 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8 ГР-175
Утовар, Испорука и транспорт из магацина инвеститора до места уградње и 
истовар армирано бетонске  СТС са префабрикованим блок темељом

ком 1

9 ГР-176 Монтажа стубне СТС (префабриковани блок темељ и стабло) ком 1

10 ГР-177
Утовар, Испорука и транспорт из магацина инвеститора до места уградње и 
истовар армирано бетонског префабрикованог блок темеља

ком 1

11 ГР-178
Монтажа армирано-бетонског, префабрикованог блок темеља, у темељну 
јаму

ком 1

1

1

1

УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.12
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.12
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.12

1 ЗР-1
Снимање једноконтурног уземљивача око ТС са уцртавањем у план водова 
и подземних објеката РГЗ-а.

ком 1

2 ЗР-2
Снимање двоконтурног уземљивача око ТС са уцртавањем у план водова и 
подземних објеката РГЗ-а.

ком 1

3 ЗР-3
Снимање радног уземљења ТС са уцртавањем у план водова и подземних 
објеката РГЗ-а.

ком 1

4 ЗР-4
Снимање кабловског вода са уцртавањем трасе у план водова и подземних 
објеката РГЗ-а. Обрачун по дужном метру трасе.

м 1

5 ЗР-5
Снимање надземног електроенергетског вода СКС 10+1 kV  са уцртавањем 
трасе у план водова и подземних објеката РГЗ-а.  Обрачун по стубном 
месту.

ком 1

2

Демонтажа постојећих дрвених стубова у надземним водовима 1 и 10 kV, 
са утоваром и Испорука и транспортом на депонију коју одреди надзорни 
орган. У цену је урачунато откопавање земље до дубине од 1 м , ради 
ослобађања стуба и сечења на тој коти (стуба и бетонских "ногавица").

5 ГР-172
Монтажа армирано бетонских стубова у претходно избетониране темеље са 
темељним чашицама, уз поштовање прописане процедуре из техничких 
препорука, ЈУС-а и правилника који се односе на ову врсту радова

ком

4 ГР-171
Утовар, Испорука и транспорт из магацина инвеститора до места уградње и 
истовар армирано бетонских стубова

ком

9 м

3 ГР-170
Демонтажа постојећих армирано бетонских стубова у надземним водовима 
1 и 10 kV, са утоваром и Испорука и транспортом на депонију коју одреди 
надзорни орган

ком

9 м
11 м
12 м
15 м

ком

ГР-173
Утовар, Испорука и транспорт из магацина инвеститора до места уградње и 
истовар конзола

ком

Једноструких стубова
"Е" стубова
"А" стубова

"Е" стубова
"А" стубова

6. РАДОВИ НА МОНТАЖИ И ДЕМОНТАЖИ СТУБОВА 10 кВ и 1 кВ

1 ГР-168

Демонтажа постојећих дрвених стубова у надземним водовима 1 и 10 kV,  
до коте терена, са утоваром и Испорука и транспортом на депонију коју 
одреди надзорни орган. У цену је урачунато и разбијање 
бетонских"ногавица"

Једноструких стубова
ком

1.13.- ЗАВРШНИ РАДОВИ

Камионом носивости до 10т
Камионом са приколицом за 

Испорука и транспорт 

ком

12 ГР-179
Утовар, Испорука и транспорт и истовар демонтираног материјала и 
опреме свих врста са градилишта.

тура

челичне

7 ГР-174 Монтажа конзола на стубове, на тлу, пре монтаже стуба у темељну чашицу

6

11 м
12 м
15 м

армирано бетонске

12 м
15 м
9 м

11 м

Камионом носивости до 5т

армирано бетонске
челичне



6 ЗР-6

Мерење отпорности распростирања уземљивача здруженог уземљења ТС 
10/0,4 kV, што обухвата:
• Мерење укупне отпорности распростирања уземљивача здруженог 
уземљења ТС.
(Измерена вредност мора да буде мања од вредности исказане у 
прорачуну).
Ово мерење извршити уз претходно повезивање на основни уземљивач ТС 
свих других елемената уземљивачког система који су и у нормалном погону 
повезани (нпр.: сабирног земљовода у ТС, плаштева напојних каблова 10 
kV и др.).
• Преглед свих спојева и везе између неутралне и заштитне сабирнице 
развода 0,4 kV, са постављањем натписне таблице за здружено уземљење 
и пломбирање споја на испитној спојници.

комплет 1

7 ЗР-7

Мерење отпорности распростирања уземљивача заштитног уземљења 
СТС 10/0,4 kV, што обухвата:
• Мерење укупне отпорности распростирања уземљивача заштитног 
уземљења СТС. (Измерена вредност мора да буде мања од вредности 
исказане у прорачуну). Ово мерење извршити уз претходно повезивање на 
основни уземљивач СТС свих других елемената уземљивачког система 
који су и у нормалном погону повезани (нпр.: плашта напојног кабла 10 kV и 
др.).
• Преглед свих спојева са постављањем натписне таблице за заштитно 
уземљење и пломбирање споја на испитној спојници.

комплет 1

8 ЗР-8

Мерење отпорности распростирања уземљивача радног уземљења 
неутралне тачке 0,4 kV трансформатора 10/0,4 kV, што обухвата:
• Мерење укупне отпорности распростирања уземљивача радног уземљења 
СТС. (Измерена вредност мора да задовољи услов Рр<5Ω).
• Мерење којим треба да се утврди да (осим физичког одвајања) између 
радног и заштитног уземљења не долази до преношења електричног
• потенцијала. (Радно и заштитно уземљење ефикасно су раздвојени ако се 
на једном уземљењу не може појавити потенцијал већи од 40% потенцијала 
другог уземљења).
• Преглед свих спојева са постављањем натписне таблице за радно 
уземљење и пломбирање споја радног уземљења и неутралне сабирнице 
развода 0,4 kV.

комплет 1

9 ЗР-9

Испитивање опреме у ТС, што обухвата:
• Испитивање и подешавање заштите и напонско испитивање опреме у ТС
• Напонско испитивање кабловске везе 10 kV трафо ћелија-трансформатор, 
са исписивањем, постављањем и пломбирањем таблице и протоколског 
броја.

комплет 1

10 ЗР-10 Напонско испитивање опреме СТС и подешавање заштите. комплет 1

11 ЗР-11
Напонско испитивање енергетског кабла  10kV између две кабловске главе 
са исписивањем, постављањем и пломбирањем таблица и протоколског 
броја. Обрачун по испитаном каблу.

ком 1

12 ЗР-12
Напонско испитивање надземног електроенергетског вода 10 kV изведеног 
самоносећим кабловским снопом.  Плаћање по рачуну.

ком 1

13 ЗР-13
Напонско испитивање 1 kV кабла са исписивањем, постављањем и 
пломбирањем таблица и протоколског броја. Обрачун по испитаном каблу.

ком 1

14 ЗР-14
Напонско испитивање надземног електроенергетског вода 1 kV изведеног 
самоносећим кабловским снопом са исписивањем и постављањем таблица 
са подацима о воду. Плаћање по рачуну.

ком 1

15 ЗР-15
"Фазовање" кабловских жила 10kV (слагање редоследа фаза нове и 
постојеће мреже). Обрачун по фазованом каблу 

ком 1

16 ЗР-16
Провера смера обртног магнетног поља са потребним превезивањем. 
Обрачун по месту провере

ком 1

17 ЗР-17
Трошкови Јавног осветљења  око уклапања нове у постојећу мрежу јавног 
осветљења, са потребним манипулацијама на мрежи, израда струјних веза 
и граница напајања.

По рачуну 1

18 ЗР-18

Трошкови надзора јавних комуналних предузећа приликом изградње 
електроенергетске мреже, ради усаглашавања са осталим подземним и 
надземним инсталацијама и објектима (види поглавље Технички опис-
укрштања и услове из приложених сагласности). Плаћање по рачунима 
ЈКП.

По рачуну 1

19 ЗР-19
Трошкови надзора и техничког прегледа  приликом изградње 
електроенергетског објекта и остали трошкови.

По рачуну 1

20 ЗР-20
Ангажовање два монтера и возила са корпом при искључењу код подизања 
СТС или стуба у мрежу.

комплет 1

21 ЗР-21 Израда граница напајања на СТС на 1kV страни ком 1

22 ЗР-22 Монтажа помоћне конзоле за добијање прописаног растојања од трафоа. комплет 1

23 ЗР-23
Промена таблице на кабловском воду у ћелији 10 kV због измене 
конфигурације мреже и њено пломбирање. Односи се на све ТС у којима 
долази до измена.

ком 1

24 ЗР-24
Израда граница напајања у нисконапонској мрежи. Обрачун по изведеној 
граници.

ком 1

25 ЗР-25
Трошкови израде пројекта регулације саобраћаја за добијање дозволе за 
раскопавање. Плаћање по рачуну.

По рачуну 1

26 ЗР-26 Вредност бруто норма часа НkV радника час 1

27 ЗР-27 Вредност бруто норма часа kV радника час 1

28 ЗР-28 Вредност бруто норма часа ВkV радника час 1



29 ЗР-29
Вредност бруто норма часа инжењера ВИИ-1 степен са одговарајућом 
лиценцом

час 1

УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.13
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.13
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.13

1 ОР-1
Израда пројектне документације за изградњу стубне ТС 10/0,4 kV, снаге  до 
400 kVA са уклапањем у мрежу 10 и 1 kV - до 500м трасе. Цена обухвата 
идејно решење, идејни пројекат и пројекат за извођење

ком 1

2 ОР-2

Израда пројектне документације за изградњу МБТС, полуукопане ТС и ТС у 
зградама 10/0,4 kV, снаге  до 1000 kVA са уклапањем у мрежу 10 и 1 kV - до 
500м трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат и пројекат за 
извођење

ком 1

3 ОР-3

Израда пројектне документације за изградњу МБТС, полуукопане ТС и ТС у 
зградама 10/0,4 kV, снаге  до 2x1000 kVA са уклапањем у мрежу 10 и 1 kV - 
до 500м трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат и пројекат за 
извођење

ком 1

4 ОР-4

Израда пројектне документације за изградњу до 3 ТС у насељу (МБТС, 
полуукопане ТС и ТС у зградама) 10/0,4 kV, снаге  до 2x1000 kVA са 
уклапањем у мрежу 10 и 1 kV - до 500м трасе. Цена обухвата идејно 
решење, идејни пројекат и пројекат за извођење

ком 1

5 ОР-5

Израда пројектне документације за изградњу преко 3 ТС у насељу (МБТС, 
полуукопане ТС и ТС у зградама) 10/0,4 kV, снаге  до 2x1000 kVA са 
уклапањем у мрежу 10 и 1 kV - до 500м трасе. Цена обухвата идејно 
решење, идејни пројекат и пројекат за извођење

ком 1

6 ОР-6
Израда пројектне документације за изградњу кабловског вода 10 или 1 kV - 
до 500м трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат и пројекат за 
извођење

ком 1

7 ОР-7
Израда пројектне документације за изградњу надземног вода 10 или 1 kV - 
до 500м трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат и пројекат за 
извођење

ком 1

8 ОР-8
Израда пројектне документације за изградњу надземног вода 10 и 1 kV - до 
500м трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат и пројекат за 
извођење

ком 1

9 ОР-9
Израда архитектонско-грађевинске пројектне документације за ТС 10/0,4 kV 
у зградама , капацитета  до 2x1000 kVA. Цена обухвата идејно решење, 
идејни пројекат и пројекат за извођење

ком 1

1 ОР-10 Идентификација катастарске парцеле на терену ком 1

Прибављање копије плана катастарске парцеле шлајфна 1

ком 1

Прибављање извода из листа непокретности: 1

а) један лист 1

б) више листова  (до 10 комада) 1

ц) више листова  (преко 10   комада) 1

4 ОР-13 Прибављање уверења о идентификацији катастарске парцеле ком 1

5 ОР-14 Прибављање поседовног листа ком 1

6 ОР-15 Прибављање пријавног листа за катастарску парцелу ком 1

7 ОР-16
Прибављање копије плана из катастра подземних водова (на паусу и 
скениран и орјентисан план на ЦД,  са печатом РГЗ)

ком 1

8 ОР-17 Омеђивање парцеле парцела 1

9 ОР-18 Израда протокола регулације. (Израда елабората и   ЦД-дwг.  формат)  објекат 1

Детаљно снимање трасе кабловског вода и израда (на паусу и ЦД-дwг.   
формат):

1

Р= 1:500 1

Р= 1:1000 1

Р= 1:2500 1

Р= 1:500 1

Р= 1:1000 1

Р= 1:2500 1

Р= 1:500 1

Р= 1:1000 1

Р= 1:2500 1
Детаљно снимање трасе надземног  вода и израда (на паусу и ЦД-дwг.   
формат):

1

Р= 1:500 1

Р= 1:1000 1

Р= 1:2500 1

Р= 1:500 1

Р= 1:1000 1

Р= 1:2500 1

Р= 1:500 1

Р= 1:1000 1

хаб) ситуационог плана    

в) топографско-    катастарског  плана      овереног    од  стране     РГЗ-а и 
ситуационог     плана    

ком.

б)    ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ НА ТЕРЕНУ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА

1 ОР-19

а) топографско- катастарског   плана,  овереног од   стране РГЗ-а 

хаб) ситуационог плана

ц) топографско-    катастарског  плана      овереног   од  стране     РГЗ-а  и 
ситуационог      плана   

2 ОР-20

а) топографско-      катастарског  плана, овереног  од   стране РГЗ-а 

2. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ И УСЛУГЕ

2 ОР-11

3 ОР-12

1.14 - ОСТАЛИ РАДОВИ

1. ПРОЈЕКТОВАНЈЕ



Р= 1:2500 1
Снимање терена за ТС 10/ 0,4 kV и израда плана ( на паусу и ЦД-дwг. 
формат):  

1

Р= 1:250 1

Р= 1:500 1

Р= 1:1000 1

Р= 1:2500 1

Р= 1:250 1

Р= 1:500 1

Р= 1:1000 1

Р= 1:2500 1

Р= 1:250 1

Р= 1:500 1

Р= 1:1000 1

Р= 1:2500 1

4 ОР-22
Преношење пројектованог објекта 10/0,4 kV  на снимљене  геодетске 
ситуације, топографско-катастарске планове и на копије катастарских 
планова, у одговарајућој размери  ( на паусу и ЦД-дwг. формат).

ха 1

Приказ снимљеног ситуационог или топографског плана са нумерисаним 
катастарским парцелама ( на паусу и ЦД-дwг. формат):

1

Р=   1:250 1

Р=   1:500 1

Р= 1:1000 1

Р= 1:2500 1

Обележевање СТС, на терену, за потребе изградње: 1

а) кад  је СТС у склопу надземног  вода 1

 б) као  самостални објекат 1

2 ОР-25
Обележавање ТС 10/0,4 kV МБТС и полуукопане , на терену, за потребе 
изградње, према урбанистичком плану, локацијској дозволи, протоколу 
регулације  и пројекту.

   ком. 1

Обележавање надземних водова 10 kV и 1 kV и стубова јавног осветљења, 
за потребе извођења радова:

1

а)  до 50 м укупне дужине  трасе 1

б) за  трасе укупне дужине преко  50м  1
Обележавање кабловских водова 10 kV и 1 kV, за потребе извођења радова 
(плаћа се мин 50 м):

1

а)  до 50 м укупне дужине  трасе ком 1

б) за  трасе укупне дужине преко  50м  м 1
Снимање новоизграђене СТС са припадајућим уземљењем, предаја  
елабората РГЗ-у  и прибављање потврде из катастра непокретности и 
катастра водова о извршеном снимању:

1

 а) ако је СТС у склопу надземног  вода 1

 б) као  самостални објекат 1

6 ОР-39
Снимање новоизграђене МБТС са припадајућим уземљењем, предаја  
елабората РГЗ-у  и прибављање потврде из катастра непокретности и 
катастра водова о извршеном снимању

   ком. 1

Снимање изведених кабловских водова 10 kV и 1 kV, и прибављање 
потврде РГЗ-а о извршеном снимању (плаћа се мин 50 м)  :

1

а)  до 50 м  дужине трасе ( за И излазак) ком 1

б)  до 50 м дужине трасе( за сваки  следећи излазак ) ком 1

ц) за сваки метар преко   50м дужине      трасе м 1

Снимање изведених надземних водова 10 kV и 1 kV  и прибављање 
потврде РГЗ-а о извршеном снимању                          (плаћа се мин 50 м)  :

1

а)  до 50 м укупне дужине  трасе 1

б) за трасе укупне дужине преко 50м  1

9 ОР-32 Снимање стубова јавног осветљења стубно место 1

10 ОР-33 Геодетско праћење слегања објеката, са израдом елабората. репер 1

11 ОР-34
Контрола вертикалности стубова у 5 тачака дуж осе стуба. Дати графички 
приказ одступања осе стуба од вертикале, у два ортогонална правца. Дати 
оријентацију стуба у траси вода.

 ком. 1

12 ОР-35
Допунско снимање објеката најближих сниманој траси вода, по налогу 
наручиоца.

објекат 1

УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.14
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.14
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА ПОЗИЦИЈА 1.14

УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А У ДИНАРИМА 
ИЗНОС ПДВ-А У ДИНАРИМА 
УКУПНО ПОНУЂЕНА  ЦЕНА СА ПДВ-ОМ У ДИНАРИМА 

4 ОР-27

5

1 ОР-24
 ком.

3 ОР-26
стубно место

ситуационог     плана    

8 ОР-31

стубно место

5 ОР-23

ха

ц)   ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДНЈЕ ОБЈЕКАТА И  ДОБИЈАНЈА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

7 ОР-30

3 ОР-21

ОР-28

 ком

а) топографско-    катастарског  плана,    овереног  од  стране    РГЗ-а  

хаб) ситуационог  плана

ц) топографско-    катастарског  плана      овереног    од  стране     РГЗ-а и 
ситуационог     плана



М.П. Место и датум: Понуђач:


