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Врста, Техничке карактеристике,квалитет,

обезбеђења гаранције

ОСВЕТЉЕЊЕ  ФУДБАЛСКОГ  ТЕРЕНА  ФК  

 

Ред

бр 

1. Испорука и уградња п

комплет са испоруком и уградњом следећег материјала: 

- ZUDS 25/0, 3A/4P - 1 ком

- Аутоматски осиурач 20А, С 

- инсталациони прекидач на DIN  шину, 0

- приклучна стезаљка RSB 4

- PG  уводнице, P/F проводници, сабирнице, ситан материјал,     

потрошни материјал, шрафовска роба

2. Разводни орман јавног осветљења ROJO 30

уградња слободностојећег разводног ормана јавног осветљења 

за спољну монтажу на полиес

пројекту. Ормар је полиестерског типа EV

600х1000х320 

3. Ископ рова 0,4х0,8m са затрпавањем и напијањем у слојевима.

4. Припрема рова и постављање машине за подбушивање

5. Машинско подбушивање испод саобраћајнице 

6. Постављање  ПВЦ цеви 

7. Ископ темеља за расветни стуб димензија 0,9х0,9х1,1

m
3
) комплет са испоруком оплате, уводних окитен цеви и 

уградњом анкера и бетона т

8. Испорука и полагање енергетске упозоравајуће траке 

9  Набавка са испоруком, по постојећим стубовима NN мреже 

самоносивог кабловског снопа SKS XOO

из STS 20/0,4 kV  гробљанска.  Комплет са ов

за ношење и затезање SKS.              

10. Набавка са испоруком, полагањем у ров и по стубу јавне 

расвете, комплет са увезивањем 0,4 kV кабла PP00

11 Набавка са испоруком, полагањем у ров од стуба јавне расвете 

до ормана расвете комплет са увезивањем 0,4 kV кабла PP00

4x16mm
2
 

12 Набавка са испоруком, полагањем и везивањем на 

конструкцију стуба челичне поцинковане траке  25x4mm

13 Испорука и уградња челичног, вишесегментног стуба, висине 

12m са лиром за монтажу 6 металханогена рефлектора 400W, 

комплет са RP4 плочом и FRA осигурачем 6А, Доња ивица 
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

карактеристике,квалитет, начин спровођења

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења

ОСВЕТЉЕЊЕ  ФУДБАЛСКОГ  ТЕРЕНА  ФК  ''ПОЛЕТ ''НИКИНЦИ

 

Опис 

Испорука и уградња полиестерског разводног ормана расвете 

комплет са испоруком и уградњом следећег материјала:  

1 ком 

Аутоматски осиурач 20А, С -6 ком 

инсталациони прекидач на DIN  шину, 0-1, 16A, 3P - 2 ком 

приклучна стезаљка RSB 4-16/4 - 3 ком 

G  уводнице, P/F проводници, сабирнице, ситан материјал,     

потрошни материјал, шрафовска роба 

Разводни орман јавног осветљења ROJO 30-2-1. Испорука и 

уградња слободностојећег разводног ормана јавног осветљења 

за спољну монтажу на полиестерском темељу, према главном 

пројекту. Ормар је полиестерског типа EV-3P/600 димензија 

Ископ рова 0,4х0,8m са затрпавањем и напијањем у слојевима. 

Припрема рова и постављање машине за подбушивање 

подбушивање испод саобраћајнице Ø 125mm 

Постављање  ПВЦ цеви Ø 110mm у отвор након подбушивање  

Ископ темеља за расветни стуб димензија 0,9х0,9х1,1 m (0,89 

) комплет са испоруком оплате, уводних окитен цеви и 

уградњом анкера и бетона тип МВ 25 

Испорука и полагање енергетске упозоравајуће траке                   

Набавка са испоруком, по постојећим стубовима NN мреже 

самоносивог кабловског снопа SKS XOO-A 3x35+50/8 извод 

гробљанска.  Комплет са овесним прибором 

за ношење и затезање SKS.               

Набавка са испоруком, полагањем у ров и по стубу јавне 

расвете, комплет са увезивањем 0,4 kV кабла PP00-A 4х16mm
2 

Набавка са испоруком, полагањем у ров од стуба јавне расвете 

до ормана расвете комплет са увезивањем 0,4 kV кабла PP00-A 

Набавка са испоруком, полагањем и везивањем на 

конструкцију стуба челичне поцинковане траке  25x4mm
  

Испорука и уградња челичног, вишесегментног стуба, висине 

лиром за монтажу 6 металханогена рефлектора 400W, 

комплет са RP4 плочом и FRA осигурачем 6А, Доња ивица 
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спровођења контроле и 
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покопца је на висини од 500 до 1000

причвршћен имбус виљцима и визуелно је у равни стуб( 

уклапа се у исечени део) 

унутрашњости стуба у висини доње ивице отвора. Анкер 

плоча је стандардна за овај стуб и испоручује се са  потребним 

виљцима и завршним капама. Стуб је заштићен од корозије 

двоструким премазивањем темељне боје и обоје

премазом завршне боје. Извршити додатну заштиту стуба 

премазом антикорозионог средства (битулит) за део стуба од 

темеља и до 40cm изнад коте терена. Стуб и темељ треба да 

буду предвиђени и димензионисати за ношење горе наведене 

лире и рефлектора. 

14 Испорука и уградња челичне фарбане лире за 6 рефлектора 

заштићене од корозије двоструким премазивањем темељне 

боје и обојен двоструким премазом завршене боје.

15 Испорука и уградња проводника PP

стуб за напајање светиљке

16 Испорука и уградња металхалогеног рефлектора RT 

400W,Minel Schreder или одговарајући комплет са сијалицом  

MH 400W и са предспојним направама

17 Испитивање електричне инсталације, комплет са издавањем 

неопходних атеста 

18 Припремно завршни радови са ситним материјалом

 

Место извођења радова:  спортски

Рок извођења радова: 60 календарских

Гарантни рок на изведене 

Гарантни рок на уграђени

 

Место и датум   

Понуђача  

__________________ 
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

покопца је на висини од 500 до 1000mm од тла. Поклопац је 

причвршћен имбус виљцима и визуелно је у равни стуб( 

уклапа се у исечени део)  Прикључак за уземљење је урађен у 

унутрашњости стуба у висини доње ивице отвора. Анкер 

плоча је стандардна за овај стуб и испоручује се са  потребним 

виљцима и завршним капама. Стуб је заштићен од корозије 

двоструким премазивањем темељне боје и обојен двоструким 

м завршне боје. Извршити додатну заштиту стуба 

премазом антикорозионог средства (битулит) за део стуба од 

темеља и до 40cm изнад коте терена. Стуб и темељ треба да 

буду предвиђени и димензионисати за ношење горе наведене 

Испорука и уградња челичне фарбане лире за 6 рефлектора 

заштићене од корозије двоструким премазивањем темељне 

боје и обојен двоструким премазом завршене боје. 

Испорука и уградња проводника PP-Y 3x2,5mm
2 

у челични 

стуб за напајање светиљке 

Испорука и уградња металхалогеног рефлектора RT 

400W,Minel Schreder или одговарајући комплет са сијалицом  

MH 400W и са предспојним направама 

Испитивање електричне инсталације, комплет са издавањем 

о завршни радови са ситним материјалом 

спортски терен ФК  "Полет" -Никинци  - К.П.

календарских дана од дана увођења у посао.

 радове:  24 месеца од дана примопредаје.

уграђени материјал: 24 месеци од дана примопредаје

       Овлашћено лице 

                    М.П.  
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Врста, Техничке карактеристике,квалитет,

гаранције квалитета,

ОСВЕТЉЕЊЕ  ФУДБАЛСКОГ  ТЕРЕНА  ФК  

 

Ред

бр 

1. Испорука и уградња полиестерског разводног ормана расвете 

комплет са испоруком и уградњом с

- ZUDS 25/0, 3A/4P - 1 ком

- Аутоматски осиурач 20А, С 

- инсталациони прекидач на DIN  шину, 0

- приклучна стезаљка RSB 4

- PG  уводнице, P/F проводници, сабирнице, ситан материјал,     

потрошни материјал, шрафовска роба

2. Разводни орман јавног осветљења ROJO 30

уградња слободностојећег разводног ормана јавног осветљења 

за спољну монтажу на полиестерском темељу, према главном 

пројекту. Ормар је полиестерског типа EV

600х1000х320 

3. Ископ рова 0,4х0,8m са затрпавањем и напијањем у слојевима.

4. Припрема рова и постављање машине за подбушивање

5. Машинско подбушивање испод саобраћајнице 

6. Постављање  ПВЦ цеви 

7. Ископ темеља за расветни стуб димензија 0,9х0,9х1,1

m
3
) комплет са испоруком оплате, уводних окитен цеви и 

уградњом анкера и бетона тип МВ 25

8. Испорука и полагање енергетске упозоравајуће траке 

9  Набавка са испоруком, по постојећим стубовима NN мреже 

самоносивог кабловског снопа SKS XOO

из STS 20/0,4 kV  гробљанска.  Комплет са овесним прибором 

за ношење и затезање SKS.              

10. Набавка са испоруком, полагањем у ров и по стубу јавне 

расвете, комплет са увезивањем 0,4 kV кабла PP00

11 Набавка са испоруком, полагањем у ров од стуба јавне расвете 

до ормана расвете комплет са увезивањем 0,4 kV кабла PP00

4x16mm
2
 

12 Набавка са испоруком, полагањем и везивањем на 

конструкцију стуба челичне поцинковане траке  25x4mm

13 Испорука и уградња челичног, вишесегментног стуба, висине 

12m са лиром за монтажу 6 металханогена рефлектора 400W, 
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

карактеристике,квалитет, начин спровођења контроле

квалитета, рок извршења, место извршења

ОСВЕТЉЕЊЕ  ФУДБАЛСКОГ  ТЕРЕНА  ФК  ''ПОЛЕТ ''НИКИНЦИ

 

Опис 

Испорука и уградња полиестерског разводног ормана расвете 

комплет са испоруком и уградњом следећег материјала:  

1 ком 

Аутоматски осиурач 20А, С -6 ком 

инсталациони прекидач на DIN  шину, 0-1, 16A, 3P - 2 ком 

приклучна стезаљка RSB 4-16/4 - 3 ком 

PG  уводнице, P/F проводници, сабирнице, ситан материјал,     

атеријал, шрафовска роба 

Разводни орман јавног осветљења ROJO 30-2-1. Испорука и 

уградња слободностојећег разводног ормана јавног осветљења 

за спољну монтажу на полиестерском темељу, према главном 

пројекту. Ормар је полиестерског типа EV-3P/600 димензија 

Ископ рова 0,4х0,8m са затрпавањем и напијањем у слојевима. 

Припрема рова и постављање машине за подбушивање 

Машинско подбушивање испод саобраћајнице Ø 125mm 

Постављање  ПВЦ цеви Ø 110mm у отвор након подбушивање  

Ископ темеља за расветни стуб димензија 0,9х0,9х1,1 m (0,89 

) комплет са испоруком оплате, уводних окитен цеви и 

уградњом анкера и бетона тип МВ 25 

Испорука и полагање енергетске упозоравајуће траке                   

Набавка са испоруком, по постојећим стубовима NN мреже 

самоносивог кабловског снопа SKS XOO-A 3x35+50/8 извод 

гробљанска.  Комплет са овесним прибором 

за ношење и затезање SKS.               

бавка са испоруком, полагањем у ров и по стубу јавне 

расвете, комплет са увезивањем 0,4 kV кабла PP00-A 4х16mm
2 

Набавка са испоруком, полагањем у ров од стуба јавне расвете 

до ормана расвете комплет са увезивањем 0,4 kV кабла PP00-A 

Набавка са испоруком, полагањем и везивањем на 

конструкцију стуба челичне поцинковане траке  25x4mm
  

Испорука и уградња челичног, вишесегментног стуба, висине 

са лиром за монтажу 6 металханогена рефлектора 400W, 
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Прилог 3/2 

 

нтроле и обезбеђења 

извршења 

 

НИКИНЦИ 

 

Јед. 

мере 

 

 

Колич

ина 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

1 

 

 

ком 

 

 

1  

m  504 

ком  2 

m 16 

m  16 

 

m  

 

6 

 

m 

 

504 

 

 

 

m  

 

70 

 

m 

 

390 

 

m 

 

168 

 
m

 
370 

 

 

 

 



                                                                                                                     

 

 

 

комплет са RP4 плочо

покопца је на висини од 500 до 1000

причвршћен имбус виљцима и визуелно је у равни стуб( 

уклапа се у исечени део) 

унутрашњости стуба у висини доње ивице отвора. Анке

плоча је стандардна за овај стуб и испоручује се са  потребним 

виљцима и завршним капама. Стуб је заштићен од корозије 

двоструким премазивањем темељне боје и обоје

премазом завршне боје. Извршити додатну заштиту стуба 

премазом антикорозионог 

темеља и до 40cm изнад коте терена. Стуб и темељ треба да 

буду предвиђени и димензионисати за ношење горе наведене 

лире и рефлектора. 

14 Испорука и уградња челичне фарбане лире за 6 рефлектора 

заштићене од корозије двоструким премазивањем темељне 

боје и обојен двоструким премазом завршене боје.

15 Испорука и уградња проводника PP

стуб за напајање светиљке

16 Испорука и уградња металхалогеног рефлектора RT 

400W,Minel Schreder или одговарајући комплет са сијалицом  

MH 400W и са предспојним направама

17 Испитивање електричне инсталације, комплет са издавањем 

неопходних атеста 

18 Припремно завршни радови са ситним материјалом

  

 

 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у

допунама конкурсне документације.
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комплет са RP4 плочом и FRA осигурачем 6А, Доња ивица 

покопца је на висини од 500 до 1000mm од тла. Поклопац је 

причвршћен имбус виљцима и визуелно је у равни стуб( 

уклапа се у исечени део)  Прикључак за уземљење је урађен у 

унутрашњости стуба у висини доње ивице отвора. Анкер 

плоча је стандардна за овај стуб и испоручује се са  потребним 

виљцима и завршним капама. Стуб је заштићен од корозије 

двоструким премазивањем темељне боје и обојен двоструким 

премазом завршне боје. Извршити додатну заштиту стуба 

премазом антикорозионог средства (битулит) за део стуба од 

темеља и до 40cm изнад коте терена. Стуб и темељ треба да 

буду предвиђени и димензионисати за ношење горе наведене 

Испорука и уградња челичне фарбане лире за 6 рефлектора 

од корозије двоструким премазивањем темељне 

боје и обојен двоструким премазом завршене боје. 

Испорука и уградња проводника PP-Y 3x2,5mm
2 

у челични 

стуб за напајање светиљке 

Испорука и уградња металхалогеног рефлектора RT 

hreder или одговарајући комплет са сијалицом  

MH 400W и са предспојним направама 

Испитивање електричне инсталације, комплет са издавањем 

Припремно завршни радови са ситним материјалом 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама 

допунама конкурсне документације. 
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ком 

 

 

 

 

6 

ком
 

6 

m 
 

360 

ком 36 

ком 1 

пауш 1 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

складу са предметним изменама и 



                                                                                                                     

 

 

 

Мења се:  Образац структуре цене како да се попуни, прилог 8/2

17- Партија 2 Поправке и одржавање спортског терена ФК''Полет'' Никинци 

поправкама и одржавању рефлектора

 

Образац структуре цене како да се попуни

ОСВЕТЉЕЊЕ  ФУДБАЛСКОГ  ТЕРЕНА ФК''ПОЛЕТ'' НИКИНЦИ 

Редн

и 

број 

 

Опис

1 Испорука и уградња полиестерског 

разводног ормана расвете комплет са 

испоруком и уградњом следећег 

материјала:  

- ZUDS 25/0, 3A/4P -

- Аутоматски осиурач 20А, С 

- инсталациони прекидач на DIN  

шину, 0-1, 16A, 3P - 2 ком

- приклучна стезаљка RSB 4

ком 

- PG  уводнице, P/F проводници, 

сабирнице, ситан материјал,     

потрошни материјал, шрафовска 

роба 

2 Разводни орман јавног осветљења 

ROJO 30-2-1. Испор

слободностојећег разводног ормана 

јавног осветљења за спољну 

монтажу на полиестерском темељу, 

према главном пројекту. Ормар је 

полиестерског типа EV

димензија 600х1000х320

3 Ископ рова 0,4х0,8m са затрпавањем 

и напијањем у слојевима.

4 Припрема рова и постављање 

машине за подбушивање

5 Машинско подбушивање испод 

саобраћајнице Ø 125mm

6 Постављање  ПВЦ цеви 

отвор након подбушивање 

7 Ископ темеља за расветни стуб 

димензија 0,9х0,9х1,1

комплет са испоруком оплате, 

уводних окитен цеви и уградњом 

анкера и бетона тип МВ 25

8 Испорука и полагање енергетске 

упозоравајуће траке                  
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:  Образац структуре цене како да се попуни, прилог 8/2 на страни 30/77 тачка 

Партија 2 Поправке и одржавање спортског терена ФК''Полет'' Никинци 

поправкама и одржавању рефлектора  

Образац структуре цене како да се попуни 

ОСВЕТЉЕЊЕ  ФУДБАЛСКОГ  ТЕРЕНА ФК''ПОЛЕТ'' НИКИНЦИ 

Опис 

Јед. 

мере 

Количи

на 

Јед.цена 

ПДВ

Испорука и уградња полиестерског 

разводног ормана расвете комплет са 

испоруком и уградњом следећег 

 1 ком 

Аутоматски осиурач 20А, С -6 ком 

они прекидач на DIN  

2 ком 

приклучна стезаљка RSB 4-16/4 - 3 

PG  уводнице, P/F проводници, 

сабирнице, ситан материјал,     

потрошни материјал, шрафовска 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

1 

Разводни орман јавног осветљења 

1. Испорука и уградња 

слободностојећег разводног ормана 

јавног осветљења за спољну 

монтажу на полиестерском темељу, 

према главном пројекту. Ормар је 

полиестерског типа EV-3P/600 

димензија 600х1000х320 

 

 

ком 

 

 

1  

Ископ рова 0,4х0,8m са затрпавањем 

у слојевима. 

m  504 

Припрема рова и постављање 

машине за подбушивање 

ком  2 

Машинско подбушивање испод 

Ø 125mm 

m 16 

Постављање  ПВЦ цеви Ø 110mm у 

отвор након подбушивање  

m  16 

Ископ темеља за расветни стуб 

0,9х1,1 m (0,89 m
3
) 

комплет са испоруком оплате, 

уводних окитен цеви и уградњом 

анкера и бетона тип МВ 25 

 

m  

 

6 

Испорука и полагање енергетске 

                  

 

m 

 

504 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 
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на страни 30/77 тачка 

Партија 2 Поправке и одржавање спортског терена ФК''Полет'' Никинци - радови на 

Прилог 8/2 

ОСВЕТЉЕЊЕ  ФУДБАЛСКОГ  ТЕРЕНА ФК''ПОЛЕТ'' НИКИНЦИ  

Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                     

 

 

 

9  Набавка са испоруком, по 

постојећим стубовима NN мреже

самоносивог кабловског снопа SKS 

XOO-A 3x35+50/8 извод из STS 

20/0,4 kV  гробљанска.  Комплет са 

овесним прибором за ношење и 

затезање SKS.              

10 Набавка са испоруком, полагањем у 

ров и по стубу јавне расвете, 

комплет са увезивањем 

PP00-A 4х16mm
2 

11 Набавка са испоруком, полагањем у 

ров од стуба јавне расвете до ормана 

расвете комплет са увезивањем 0,4 

kV кабла PP00-A 4x16mm

12 Набавка са испоруком, полагањем и 

везивањем на конструкцију стуба 

челичне поцинковане траке  25x4mm

13 Испорука и уградња челичног, 

вишесегментног стуба, висине 12

са лиром за монтажу 6 

металханогена рефлектора 400W, 

комплет са RP4 плочом и FRA 

осигурачем 6А, Доња ивица покопца 

је на висини од 500 до 1000

тла. Поклопац је причвршћен имбус 

виљцима и визуелно је у равни стуб( 

уклапа се у исечени део) 

за уземљење је урађен у 

унутрашњости стуба у висини доње 

ивице отвора. Анкер плоча је 

стандардна за овај стуб и испоручује 

се са  потребним виљцима и 

завршним капама. Стуб је заштићен 

од корозије двоструким 

премазивањем темељне боје и обоје

двоструким премазом завршне боје. 

Извршити додатну заштиту стуба 

премазом антикорозионог средства 

(битулит) за део стуба од темеља и 

до 40cm изнад коте терена. Стуб и 

темељ треба да буду предвиђени и 

димензионисати за ношење горе 

наведене лире и рефлектора.

14 Испорука и уградња челичне 

фарбане лире за 6 рефлектора 

заштићене од корозије двоструким 

премазивањем темељне боје и обојен 
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Набавка са испоруком, по 

постојећим стубовима NN мреже 

самоносивог кабловског снопа SKS 

A 3x35+50/8 извод из STS 

гробљанска.  Комплет са 

овесним прибором за ношење и 

затезање SKS.               

 

 

m  

 

70 

Набавка са испоруком, полагањем у 

ров и по стубу јавне расвете, 

комплет са увезивањем 0,4 kV кабла 

 

m 

 

390 

Набавка са испоруком, полагањем у 

ров од стуба јавне расвете до ормана 

расвете комплет са увезивањем 0,4 

A 4x16mm
2
 

 

m 

 

168 

 

Набавка са испоруком, полагањем и 

везивањем на конструкцију стуба 

чне поцинковане траке  25x4mm
  

m
 

370 

Испорука и уградња челичног, 

вишесегментног стуба, висине 12m 

са лиром за монтажу 6 

металханогена рефлектора 400W, 

комплет са RP4 плочом и FRA 

осигурачем 6А, Доња ивица покопца 

је на висини од 500 до 1000mm од 

. Поклопац је причвршћен имбус 

виљцима и визуелно је у равни стуб( 

уклапа се у исечени део)  Прикључак 

за уземљење је урађен у 

унутрашњости стуба у висини доње 

ивице отвора. Анкер плоча је 

стандардна за овај стуб и испоручује 

се са  потребним виљцима и 

ршним капама. Стуб је заштићен 

од корозије двоструким 

премазивањем темељне боје и обојен 

двоструким премазом завршне боје. 

Извршити додатну заштиту стуба 

премазом антикорозионог средства 

(битулит) за део стуба од темеља и 

до 40cm изнад коте терена. Стуб и 

темељ треба да буду предвиђени и 

димензионисати за ношење горе 

наведене лире и рефлектора. 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

6 

Испорука и уградња челичне 

фарбане лире за 6 рефлектора 

заштићене од корозије двоструким 

премазивањем темељне боје и обојен 

ком
 

6 
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двоструким премазом завршене боје.

15 Испорука и уградња проводника PP

Y 3x2,5mm
2 

у челични стуб за 

напајање светиљке 

16 Испорука и уградња металхалогеног 

рефлектора RT 400W,Minel Schreder 

или одговарајући комплет са 

сијалицом  MH 400W и са 

предспојним направама

17 Испитивање електричне 

инсталације, комплет са издавањем 

неопходних атеста 

 

 

18 Припремно завршни радови са 

ситним материјалом 

 УКУПНО БЕЗ ПДВ

 

 УКУПНО СА ПДВ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И сада гласи:  
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ом завршене боје. 

Испорука и уградња проводника PP-

у челични стуб за 

m 
 

360 

Испорука и уградња металхалогеног 

рефлектора RT 400W,Minel Schreder 

или одговарајући комплет са 

сијалицом  MH 400W и са 

аправама 

ком 36 

Испитивање електричне 

инсталације, комплет са издавањем 

ком 36 

Припремно завршни радови са 

 

пауш 1 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

ИЗНОС ПДВ-а 

УКУПНО СА ПДВ-ом 
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Образац структуре цене како да се попуни

ОСВЕТЉЕЊЕ  ФУДБАЛСКОГ  ТЕРЕНА ФК''ПОЛЕТ'' НИКИНЦИ 

Редн

и 

број 

 

Опис 

1 Испорука и уградња 

полиестерског разводног ормана 

расвете комплет са испоруком и 

уградњом следећег материјала: 

- ZUDS 25/0, 3A/4P -

- Аутоматски осиурач 20А, С 

ком 

- инсталациони прекидач на DIN  

шину, 0-1, 16A, 3P - 2 ком

- приклучна стезаљка RSB 4

3 ком 

- PG  уводнице, P/F проводници, 

сабирнице, ситан материјал,     

потрошни материјал, шрафовска 

роба 

2 Разводни орман јавног осветљења 

ROJO 30-2-1. Испорука и уградња 

слободностојећег разводног 

ормана јавног осветљења за 

спољну монтажу на 

полиестерском темељу, према 

главном пројекту. Ормар је 

полиестерског типа EV

димензија 600х1000х320

3 Ископ рова 0,4х0,8m са 

затрпавањем и напијањем у 

слојевима. 

4 Припрема рова и постављање 

машине за подбушивање

5 Машинско подбушивање испод 

саобраћајнице Ø 125mm

6 Постављање  ПВЦ цеви 

у отвор након подбушивање 

7 Ископ темеља за расветни стуб 

димензија 0,9х0,9х1,1

комплет са испоруком оплате, 

уводних окитен цеви и уградњом 

анкера и бетона тип МВ 25

8 Испорука и полагање енергетске 

упозоравајуће траке                  
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Образац структуре цене како да се попуни 

ОСВЕТЉЕЊЕ  ФУДБАЛСКОГ  ТЕРЕНА ФК''ПОЛЕТ'' НИКИНЦИ 

 

Јед. 

мере 

Количин

а 

Јед.цена 

без 

ПДВ

Испорука и уградња 

полиестерског разводног ормана 

комплет са испоруком и 

уградњом следећег материјала:  

 1 ком 

Аутоматски осиурач 20А, С -6 

инсталациони прекидач на DIN  

2 ком 

приклучна стезаљка RSB 4-16/4 - 

PG  уводнице, P/F проводници, 

е, ситан материјал,     

потрошни материјал, шрафовска 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

1 

Разводни орман јавног осветљења 

1. Испорука и уградња 

слободностојећег разводног 

ормана јавног осветљења за 

спољну монтажу на 

полиестерском темељу, према 

ту. Ормар је 

полиестерског типа EV-3P/600 

димензија 600х1000х320 

 

 

ком 

 

 

1  

Ископ рова 0,4х0,8m са 

затрпавањем и напијањем у 

m  504 

Припрема рова и постављање 

машине за подбушивање 

ком  2 

Машинско подбушивање испод 

125mm 

m 16 

Постављање  ПВЦ цеви Ø 110mm 

у отвор након подбушивање  

m  16 

Ископ темеља за расветни стуб 

димензија 0,9х0,9х1,1 m (0,89 m
3
) 

комплет са испоруком оплате, 

уводних окитен цеви и уградњом 

анкера и бетона тип МВ 25 

 

m  

 

6 

полагање енергетске 

                  

 

m 

 

504 
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без 

ПДВ-а 

Укупн

а цена 

без 

ПДВ-а 

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                     

 

 

 

9  Набавка са испоруком, по 

постојећим стубовима NN мреже 

самоносивог кабловског снопа 

SKS XOO-A 3x35+50/8 извод из 

STS 20/0,4 kV  

Комплет са овесним прибором за 

ношење и затезање SKS.              

10 Набавка са испоруком, полагањем 

у ров и по стубу јавне расвете, 

комплет са увезивањем 0,4 kV 

кабла PP00-A 4х16mm

11 Набавка са испоруком, полагањем 

у ров од стуба јавне расвете до 

ормана расвете комплет

увезивањем 0,4 kV кабла PP00

4x16mm
2
 

12 Набавка са испоруком, полагањем 

и везивањем на конструкцију 

стуба челичне поцинковане траке  

25x4mm
  

13 Испорука и уградња челичног, 

вишесегментног стуба, висине 

12m са лиром за монтажу 6 

металханогена рефлектора 400W, 

комплет са RP4 плочом и FRA 

осигурачем 6А, Доња ивица 

покопца је на висини од 500 до 

1000mm од тла. Поклопац је 

причвршћен имбус виљцима и 

визуелно је у равни стуб( уклапа 

се у исечени део)  Прикључак за 

уземљење је урађен у 

унутрашњости стуба у висини 

доње ивице отвора. Анкер плоча 

је стандардна за овај стуб и 

испоручује се са  потребним 

виљцима и завршним капама. 

Стуб је заштићен од корозије 

двоструким премазивањем 

темељне боје и обоје

премазом завршне боје. Изврш

додатну заштиту стуба премазом 

антикорозионог средства 

(битулит) за део стуба од темеља 

и до 40cm изнад коте терена. Стуб 

и темељ треба да буду предвиђени 

и димензионисати за ношење горе 

наведене лире и рефлектора.

    ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

               ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 10191398

10/11 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Набавка са испоруком, по 

постојећим стубовима NN мреже 

самоносивог кабловског снопа 

A 3x35+50/8 извод из 

 гробљанска.  

Комплет са овесним прибором за 

атезање SKS.               

 

 

m  

 

70 

Набавка са испоруком, полагањем 

у ров и по стубу јавне расвете, 

комплет са увезивањем 0,4 kV 

A 4х16mm
2 

 

m 

 

390 

Набавка са испоруком, полагањем 

у ров од стуба јавне расвете до 

ормана расвете комплет са 

увезивањем 0,4 kV кабла PP00-A 

 

m 

 

168 

 

Набавка са испоруком, полагањем 

и везивањем на конструкцију 

стуба челичне поцинковане траке  

m
 

370 

Испорука и уградња челичног, 

вишесегментног стуба, висине 

са лиром за монтажу 6 

еталханогена рефлектора 400W, 

комплет са RP4 плочом и FRA 

осигурачем 6А, Доња ивица 

покопца је на висини од 500 до 

од тла. Поклопац је 

причвршћен имбус виљцима и 

визуелно је у равни стуб( уклапа 

Прикључак за 

уземљење је урађен у 

нутрашњости стуба у висини 

доње ивице отвора. Анкер плоча 

је стандардна за овај стуб и 

испоручује се са  потребним 

виљцима и завршним капама. 

Стуб је заштићен од корозије 

двоструким премазивањем 

темељне боје и обојен двоструким 

премазом завршне боје. Извршити 

додатну заштиту стуба премазом 

антикорозионог средства 

(битулит) за део стуба од темеља 

и до 40cm изнад коте терена. Стуб 

и темељ треба да буду предвиђени 

и димензионисати за ношење горе 

наведене лире и рефлектора. 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

6 
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14 Испорука и уградња челичне 

фарбане лире за 6 рефлектора 

заштићене од корозије 

двоструким премазивањем 

темељне боје и обојен двоструким 

премазом завршене боје.

15 Испорука и уградња проводника 

PP-Y 3x2,5mm
2 

у челични стуб за 

напајање светиљке 

16 Испорука и уградња 

металхалогеног рефлектора RT 

400W,Minel Schreder или 

одговарајући комплет са 

сијалицом  MH 400W и са 

предспојним направама

17 Испитивање електричне 

инсталације, комплет са 

издавањем неопходних атеста

 

 

18 Припремно завршни 

ситним материјалом 

 УКУПНО БЕЗ ПДВ

 ИЗНОС ПДВ

 УКУПНО СА ПДВ

  

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у

допунама конкурсне документације.
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радња челичне 

фарбане лире за 6 рефлектора 

заштићене од корозије 

двоструким премазивањем 

темељне боје и обојен двоструким 

премазом завршене боје. 

ком
 

6 

Испорука и уградња проводника 

у челични стуб за 

m 
 

360 

ука и уградња 

металхалогеног рефлектора RT 

400W,Minel Schreder или 

одговарајући комплет са 

сијалицом  MH 400W и са 

предспојним направама 

ком 36 

Испитивање електричне 

инсталације, комплет са 

издавањем неопходних атеста 

ком 1 

Припремно завршни радови са 

 

пауш 1 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

ИЗНОС ПДВ-а 

УКУПНО СА ПДВ-ом 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама 

не документације. 
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Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

складу са предметним изменама и 


