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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Економски факултет Универзитета у Београду  

Адреса: Каменичка 6, Београд 
ПИБ: 100223295 
Матични број: 07001983 
Интернет страница: www.ekof.bg.ac.rs  

факс број: 011/2639-560 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
3. Предмет јавне набавке 
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 07/2016 су електро-монтажни радови 
(замена пратеће опреме и расветних тела лед светиљкама)  ради повећања енергетске 
ефикасности зграде Економског факултета Универзитета у Београду. 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
45311000-0 - Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
3. Партије 
Ова набавка није обликована у више партија. 
 
4. Врста оквирног споразума 
Предметна јавна набавка се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
5. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација. 
 
6. Контакт (лице или служба)  
Особa за контакт:  
Зоран Шошкић, дипл. правник  
е-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РАДОВА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ УСЛОВИ И СЛ. 
 

Предмет пројектно техничке документације је замена опреме у оквиру електроенергетских, 
телекомуникационих инсталација и осветљења и телекомуникационих и сигналних 
инсталација (ТК) у објекту Економског факултета Универзитета у Београду 
 

ОПШТИ ДЕО 

Економски факултет се електричном енергијом напаја из 10kW електродистрибутивне мреже 
града преко постојеће трафо станице 10/0.4kW, 1x630kWА. Трафо станица је изграђена 1981. 
год. и налази у приземљу објекта. Године 2013. извршен је ремонт дела трафо станице (VN 
10kW) постројење и уљног трансформатора 630kW. Планирана је замена постојећег 
трансформатора снаге 630kWА новим снаге 1000kWА (предмет другог пројекта) па је овом 
техничком документацијом нови нисконапонски развод димензионисан за будуће стање. 
Развод 10kW и напојни водови за трафостаницу нису предмет овог пројекта. Обрачунско 
мерење утрошене електричне енергије је на 10kW страни и није предмет овог пројекта. 
У унутрашњем дворишном простору објекта тренутно је постављен дизел генератор снаге 
36kW. Са постојећег дизел генератора тренутно се напајају пумпе постројења за подизање 
притиска хидрантске мреже објекта (хидроцил) и један лифт за транспорт. Овим пројектом 
се предвиђа набавка новог дизел агрегата веће снаге. 
Предмет овог пројекта је замена комплетне електроенергетске инсталације у објекту: развод 
ниског напона у трафостаници у објекту, развод агрегатског напајања са уградњм новог 
дизел агрегата, уградња компензације реактивне снаге у трафостаници, осветљење, 
прикључнице, систем за изједначавање потенцијала, громобран. 
Пројектом је предвиђена демонтажа свих постојећих разводних ормана у објекту, осим 
ормана топлотне подстанице (РО-ТП), ормана хидроцила (РО-ХЦ) и ормана у рачунарском 
центру. За ове ормане је предвиђена замена напојног кабла. 
У просторијама за које је након снимања постојећег стања установљено да су у скорије време 
реновиране предвиђена је замена постојећих разводних ормана и превезивање постојеће 
инсталације на нови орман. 
 

НАПАЈАЊЕ И ПРИКЉУЧАК НА МРЕЖУ НИСКОГ НАПОНА 0,4kW 

Постројење ниског напона 0.4 kW 

За потребе мрежног напајања потрошача у објекту електричном енергијом предвиђен је 
главни развод ниског напона +1NE, смештен у просторију TS1.2 у приземљу 1 на позицију 
постојећег развода NN који се демонтира. 
Нисконапонско разводно постројење (за дистрибутивне изводе) димензионисано је према 
једновременој снази новопројектовних потрошачима који се напајају из ове трафостанице 
узимајући у обзир и постојеће потрошаче који остају у објекту..  
За постојеће потрошаче на новим разводним орманима су предвиђени изводи истих 
карактеристика као постојећи. 
Нисконапонски 0,4kW развод је металом оклопљен, префабрикован, типски тестиран, према 
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стандарду IEC 60439-1, следећих карактеристика: 
- слободностојећи, са стакленим вратима на доводним и изводним пољима, и металним 
вратима на кабловским пољима, са предње стране 
- спољни степен заштите мин. IP30 
- приступ опреми и кабловима са предње стране 
- израђен од префабрикованих елемената 
- форма сепарације 2б 
- са in-duct конекцијама у кабловским пољима 
- систем хоризонталних и вертикалних бакарних сабирница 100x10 
- састављеног од 5 поља укупних димензија 3050x2100x400мм 
Постројење се састоји из две секција.  
Веза између енергетског трансформатора и NN 0.4kW развода је постојећа, потребно је 
постојећи сабирнички мост прилагодити за прикључак новог постројења у случају да се нови 
трансформатор угради након уградње NN развода. 
Пројектом је предвиђено формирање командног напона 230V AC који се формира у самом 
постројењу. 
Главни разводни ормани за развод електричне енергије са мреже и агрегата опремљени су 
главним прекидачем са окидачем за даљинско искључење напона 220V, 50Hz и преклопним 
контактима за сигнализацију стања прекидача, као и са  потребним бројем одговарајућих 
трополних прекидача на изводима. Прекидачи на изводима су трополни аутоматски компакт 
прекидачи са термичким и магнетним окидачима за заштиту од преоптерећења и кратког 
споја. Номиналне струје прекидача су од In=16А до In=630А. За све прекидаче 
термомагнетни чланови су подесиви у опсегу (0,7-1)xIn. 
На главне разводне ормане мрежних и агрегатских потрошача предвиђен је прикључак свих 
напојних водова за напајање спратних разводних ормана, разводних ормана технолошких 
потрошача, разводних ормана хидротехничких постројења и разводних ормана за прикључак 
лифта.  
Сви спратни и помоћни разводни ормани у објекту опремљени су са свом потребном електро 
опремом за прикључак свих инсталационих и напојних водова. Делови ормана за мрежне и 
агрегатске потрошаче међусобно су потпуно одвојени. Заштитне маске на опреми у 
орманима агрегатских потрошача потребно је да су црвене боје и морају имати уочљиву 
ознаку “НАПОН АГРЕГАТА”. 
 

Агрегатско напајање 

За случај нестанка напона у јавној дистрибутивној мрежи, за напајање приоритетних 
потрошача, предвиђено је напајање са новог дизел електричног агрегата снаге 80kWА. Снага 
потребна са дизел електричног агрегата одређена је на основу биланса потрошача који су 
предвиђени за прикључак на агрегат са претпоставком да сви лифтови крећу у истом 
тренутку и да је начин пуштања мотора лифтова звезда-троугао.  
Како је једновремена снага за потрошаче који не раде у пожару била релевантна за 
димензионисање дизел агрегата (она је тренутно већа), то оставља резерву да се на исти 
агрегат прикључе додатни системи који треба да раде у пожару (када накнадно буду 
дефинисани). 
Нови дизел агрегат се смешта на место постојећег агрегата, у дворишном делу. 
За потребе напајања потрошача у објекту електричном енергијом са новог дизел агрегата 
комплекса предвиђен је главни разводни орман +РО-А. У овом орману ће бити изводи за 
разводне ормане лифтова (РО-Л1, РО-Л2, РО-Л3), хидроцила (РО-ХЦ), опште агрегатске 
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потрошње (РО-П1а, РО-П2а, РО-1а, РО-2а, РО-3а, РО-6а), агрегатске потрошње рачунарског 
центра (РО-Рца). 
Орман за смештај опреме израђени су од челичног декапираног лима, дебљине 2мм, са 
вратима која се закључавају одговарајућим бравицама. Димензије разводног ормана одређене 
су на основу потребног простора за правилан смештај и повезивање предвиђене опреме, 
укључујући и 20% резервног простора. За увод каблова у ормане предвидети потребан број 
одговарајућих кабловских уводница. Ормани су офарбани темељном и заштитном бојом у 
тону према избору Инвеститора. Кућишта разводних ормана предвиђена су за ниво заштите 
IP54. 
Главни разводни орман за развод електричне енергије са агрегата +РО-А је подељен на два 
дела (две сабирнице) и то на: 
• део који остаје под напоном при настанку пожара и са ког се напајају разводни ормани 
система који треба да раде у пожару (хидроцел РО-ХЦ). Кабловски развод за ове разводне 
ормане и потрошаче који се са њих напајају је предвиђен кабловима отпорним на пожар типа 
NHXHX-Y Fe180 одговарајућег пресека. 
• део који се у случају појаве пожара искључује са напајања (то се постиже аутоматским 
искључењем доводног прекидача контактом са ППЦентрале), а са ког се напајају остали 
потрошачи који не треба да остану у раду у пожару – за напајање опште потрошње). Све 
према цртежима датим у графичком делу документације. 
За потребе аутоматског укључења агрегатског напајања у случају нестанка мрежног напајања 
предвиђен је ATS орман који ће на основу контроле присуства напона у објекту извршити 
аутоматско укључење дизел. Орман АТС је смештен поред развода агрегатског напајања 
+РО-А у просторији ТП1.2. 
 

Компензација реактивне енергије 

Предвиђена је групна компензација реактивне енергије у трафо станици, орман +РО-К за 
компензацију на сабирницама трансформатора, све према цртежима датим у графичком делу 
документације. 
Према прорачунима усвојено је да се на сабирнице инсталира јединица од 210kWAr, што 
обезбеђује компензацију фактора снаге на вредност од цосϕ ≥ 0.95.  
За управљање компензацијом предвиђена је уградња микропроцесорског 12-степеног 
регулатора реактивне снаге, са дисплејом и функционалном тастатуром у пољу.  
 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОПШТЕ ПОТРОШЊЕ  

Разводни ормани и напојни каблови 

За напајање потрошача у објекту предвиђени су спратни разводни ормани  
На сваком нивоу је предвиђен главни спратни орман са ког је предвиђено напајање дела 
потрошача опште потрошње на том нивоу (осветљење и утичнице у ходницима и 
заједничким просторијама и у кабинетима и канцеларијама) као и напајање осталих спратних 
ормана који су распоређени у складу са топографијом мреже. 
Осим мрежних ормана предвиђени су и спратни ормани за агрегатско напајање (на приземљу 
1, приземљу 2, првом, другом, трећем и шесом спрату). Са ових ормана је предвиђено 
напајање: 
- противпанично осветљење у објекту 
- ИТ опрема у рачунском центру и ПЦ радне станице бар у рачунарској учионици Б где 
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се одржавају испити. Предвиђена је уградња разводног ормана РО-Рца у простору 
рачунарског центра са ког се напајају постојећи ормани РО-Б (учионица Б) и РО-ИТ (ИТ 
опрема у сервер сали) 
- све спратне ИТ концентрације. Спратни Rack ормани ће се напајати са спратних 
ормана агрегатског напајања. 
- ПП централа  
Просечно 30% општег осветљења у просторима где се изводи настава и одржавају испити 
(амфитеатри и слушаонице) као и простори служби чији је рад неопходан за функционисање 
факултета (студентска служба и администрација факултета) је предвиђено светиљкама са 
модулом за независно напајање (Emergency модул). Ово решење је безбедније од решења 
напајања са дизел агрегата са аспекта сигурног укључења осветљења у случају нестанка 
мрежног напајања.  
Напајање ормана лифтова је предвиђено са главног развода агрегатског напајања +РО-А. 
Сви спратни, технолошки и помоћни разводни ормани у објекту опремљени су са свом 
потребном електро опремом за прикључак свих инсталационих и напојних водова и 
смештени су у електро собе на сваком нивоу како је то приказано у графичком делу техничке 
документације. 
За увод каблова у ормане предвидети потребан број одговарајућих кабловских уводница. 
Ормани су офарбани темељном и заштитном бојом у тону према избору Инвеститора. 
Кућишта разводних ормана предвиђена су за ниво заштите ИП31. Уграђивање ормана и 
повезивање свих напојних и инсталационих водова извршити пре обзиђивања грађевинске 
нише. 
 

Електричне инсталације осветљења 

Постојећа инсталација осветљена је стара, изведена са много различитих типова светиљки 
(инкадесцентне надградне, инкадесцентне уградне, флуо надградне и уградне у разним 
димензијама 4x18W, 2x36W, 1x36W, 4x36W, компакт флуо уградне...) са врло слабом и 
разноликом висином осветљаја, са врло ниском енергетском ефикасношћу. 
На основу тога је пројектом предвиђена замена постојеће расвете уградњом светиљки са ЛЕД 
изворима светла одређеног типа у складу са наменом просторије и типом плафона. У 
просторијама где је спуштени плафон типа Амстронг предвиђене су уградне светиљке 
одговарајућих димензија за монтажу у постојећи плафон. У просторијама где плафон није 
спуштен или је типа хантер даглас предвиђене су надградне светиљке.  
Електричне инсталације осветљења изводе се кабловима типа NHXHX-Y са потребним 
бројем проводника пресека 1,5мм2. Каблови су положени у зидовима и изнад спуштених 
плафона и испод малтера.  
У спратним разводним орманима је предвиђена уградња изборне преклопке за одабир начина 
управљања светлом (у ходнику и у тоалетима) са могућим ручним и аутоматским режимом. 
Ручни режим подразумева укључење/искључење светла са врата ормана већ поменутом 
преклопком. Аутоматски режим предвиђа могућност укључење/искључење светла контактом 
сензора покрета, а све према шемама датим у графичком делу документације. Предвиђено је 
укључење комплетне расвете у ходнику односно степеништу активирањем било ког сензора 
присуства у том простору. 
Спољна расвета се укључује ручно са разводног ормана или контактом временског релеа 
односно сензора покрета. 
Сви изводи за електричне инсталације осветљења у објекту завршени су са одговарајућим 
ЛЕД (флуо) светиљкама, а у свему према цртежима и приложеном предмеру и предрачуну 
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радова. Избор светиљки усаглашен је према намени просторија и врсти спуштених плафона.  
Од укупног броја светиљки за опште осветљење, у просторима где се изводи настава и 
одржавају испити (амфитеатри и слушаонице), као и простори служби чији је рад неопходан 
за функционисање факултета (студентска служба и администрација факултета), 30% је 
пројектовано са модулом за независно напајање чиме је обезбеђено резервно напајања у 
случају нестанка мрежног напајања.  
За случај потпуног нестанка електричне енергије у објекту је предвиђена инсталација 
паничног осветљења са кабловима типа NHXHX-Y 3x1.5 мм2 положених у зиду испод 
малтера и у простору спуштеног плафона на одговарајућим кабловским носачима. Изводи 
паничног осветљења завршени су монтажом паничних светиљки у трајном споју. Паничне 
светиљке опремљене су са одговарајућим предспојним справама и NiCd батеријама 
потребног капацитета, за три сата рада светиљке по нестанку напона у јавној дистрибутивној 
мрежи. Паничне светиљке предвиђене су за ниво заштите IP43 и монтирају се изнад излазних 
врата и на путевима за брзо напуштање објекта. 
Прорачун нивоа осветљаја урађен је програмом Relux. 
 

Електричне инсталације прикључница 

Електричне инсталације прикључница и свих фиксних извода за потрошаче опште 
потрошње, изводе се кабловима типа NHXHX-Y са потребним бројем проводника и пресека. 
Каблови се полажу у зидовима испод малтера и на ПНК регалима под плафоном. Све 
прикључнице су са заштитним контактом за уземљење типа “шуко”.  
У кабинетима и канцеларијама предвиђена је уградња прикључница (за радна места) у 
парапетни развод на зиду, на висини 30цм од коте пода. Овим се испуњава захтев 
Инвеститора за минималним грађевинским радовима. У исти парапетни развод се монтирају 
и прикључнице SKS. 
Прикључнице опште потрошње су узидне и монтирају се на висини 30цм од коте пода, ако 
на цртежу није другачије наглашено. 
 

ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА 

Инсталација заштите од атмосферског пражњења предвиђа употребу штапне хватаљка са 
уређајем за рано стартовање и бројачем удара грома, монтиране на јарболу на крову објекта.  
Хватаљка је повезана на постојећи уземљивач објекта спустним водовима који се изводе 
поцинкованом челичном траком FeZn 25x4мм постављеном на одговарајуће потпоре и везане 
за олук одговарајучим везним елементима. 
 

УЗЕМЉИВАЧ И ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА 

Као основни уземљивач објекта користи се постојећи уземљивач. На уземљивач спојени су 
сви спустни водови громобранске инсталације, метални олуци и главне шине за изједначење 
потенцијала објекта и топлотне подстанице (ШИП), инсталације за изједначење потенцијала, 
као и сви метални делови опреме термотехничких инсталација. 
Пре повезивање нове инсталације на постојећи уземљивач, потребно је мерењем отпорности 
потврдити да постојећи уземљивач задовољава по важећим прописима и стандардима. Као 
допуна постојећем уземљивачу објекта за који не постоји документација, уколико измерене 
вредности отпорности постојећег уземљивача не задовољавају, предвиђена је допунска 
инсталација уземљења која се изводи постављањем 3 сонде дужине 5м и пречника 6.4цм на 
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међусобној удаљености од 6м. Сонде се постављају у земљу на дубини од 0.5м и на 
удаљености од 1м од објекта и међусобно су повезане траком FeZn 25x4мм.  
Инсталација изједначења потенцијала предвиђа довођење свих металних маса на исти 
потенцијал. У ту сврху у објекту је предвиђена главна сабирница за изједначење потенцијала 
поред главног разводног ормана, као и сабирнице за изједначење потенцијала лоциране у 
машинској подстаници. Главна сабирница за изједначење потенцијала везује се на постојећи 
извод са уземљивача објекта који се налази поред постојећег развода ниског напона. 
У мокрим чворовима где постоји повећана опасност од електричног удара предвиђена је 
додатна заштита галванским везивањем свих металних делова који не припадају 
електричним инсталацијама (када са одливним и преливним вентилима, сифон умиваоника, 
метални водо котлић WЦ-а, инсталације водовода и канализације и инсталације централног 
грејања). Спајање металних делова у купатилима предвиђено је проводником P/Y 1x4мм2 на 
сабирну кутију PS49, постављену на 0,3м од коте завршеног пода иза врата. Кутија PS49 
повезана је са заштитном сабирницом за уземљење у најближој разводној табли 
проводником P/Y најмањег пресека 1x4мм2. 
 

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА 

Као заштита од електричног удара примењено је аутоматско искључење извора напајања у 
оквиру утврђених услова напона и времена за примењени TN-C/S систем напајања. У ту 
сврху кућишта свих електричних уређаја повезана су помоћу заштитне жиле у каблу на 
заштитну шину разводног ормана тј. на шину за изједначење потенцијала (ШИП). 
 

 

СТРУКТУРНО КАБЛОВСКИ СИСТЕМ 

Локална рачунарска мрежа - структурни кабловски систем објекта, представља савремени 
комуникациони систем пројектован у складу са међународним стандардима за структурно 
каблирање ИСО 11801 Second Edition и EN 50173 Second Edition. 
Модули система структурног каблирања треба да обезбеде одвијање локалног и градског 
телефонског саобраћаја и могућност прикључења корисника на Интернет. 
 Понуђено решење представља стабилну, сигурну и флексибилну платформу за сва даља 
проширења како технолошка у смислу разних интеграција, тако и процесна у смислу 
увођења неограниченог броја нових услуга, понуда и сервиса.  
Пројекат предвиђа реализацију стандардног типа мреже, чиме Инвеститор није упућен 
искључиво на коришћење опреме једног произвођача, јер пројектовану опрему производи 
велики број произвођача ЛАН опреме. 
Телефонске везе у објекту треба да пруже могућност одвијања телефонског саобраћаја како у 
локалу, тако и у градском, међуградском и међународном саобраћају. 
 У просторији ПР 2.11 у приземљу 2 објекта смештена је постојећа телефонска централа и од  
ње  до сваког спратног ормана концентрације предвиђено је полагање безхалогеног кабла 
вишепаричног кабла (JH(St)H nx2x0,6мм)  
На главни орман концентрације БД који је смештен у сервер сали предвиђено је повезивање 
са свим спратним орманима концетрације фибер-оптичким, мултимодним каблом (ММФ) са 
4 влакна који се завршавају на оптичким печ панелима.  
Унутар ормана концентрације налази ће се  пасивни и активни део опреме система. 
Број и положај прикључница (RJ45), предвиђен је у складу са назначеним наменама 
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просторија, технолошким и ентеријерским захтевима. 
За свако радно место је предвиђено монтирати две или три утичнице RJ45 категорије 6. 
 Утичнице се монтирају у парапетним каналима за монтажу у зид на висини 30цм од пода 
просторије. 
Комплетан инсталациони развод са предвиђених RJ-45 прикључница који се изводи 
кабловима типа FTP 4x2x0,5 cat.6A LCZH на спратовима ће се завршити на patch панелима 
спратних ормана концентрације. 
Активна мрежна опрема није предмет овог пројекта. 
Прикључне каблове и преспојне каблове у rack орманима треба водити кроз панеле са 
вођицама.  
Терминисање cat. 6а каблова мора се извршити специјалним алатом и према процедури 
дефинисаној стандардом EIA 568. Оба краја кабла завршити RJ45 уливеним конекторима.  
Сви ормани система треба да буду уземљени, повезивањем на заштитно уземљење објекта. 
Сви метални делови уграђене опреме и уређаја у орманима концентрација морају се повезати 
на шасију, ради изједначавања потенцијала. Ово повезивање треба извршити помоћу 
инсталационог, безхалогеног кабла, капацитета 1x16 мм2. 
SFTP cat 6a-HF каблови се полажу по регалима у ходницима објекта а кроз парапетне канале 
у наменским просторијама објекта а изван ових траса кроз инсталациона безхалогена 
ребраста црева Ø16мм причвршћена обујмицама за плафон или положена у зиду испод 
малтера. 
 
Приликом полагања ТК каблова ( типа СФТП ) неопходно је испоштовати захтев да се 
каблови смеју изложити напрезању мањем од 110N, максимална дужина 90м и да није 
дозвољено каблове увртати, намотавати или гњечити-притискати. Минимални пречник 
савијања UTP кабла може бити 4 (четири) пута већи од  спољњег пречника кабла.  
Сви употребљени елементи интегрисане мреже морају задовољити елементе стандарда цат 
6а, односно сви радови од пројекта до крајњих радова морају бити усклађени са 
стандардима: ISO/IEC IS 11801; ANSI/TIA/EIA-568; IEC-603-7; EN-50173; EN-55022; IEC 
332-1/UL 1581 VW-1; TIA/EIA TSB-67; DIN 44312-X. 
 

СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

У објекту  је предвиђен савремени, адресабилни систем за дојаву пожара. 
Систем треба да омогући благовремену детекцију појаве и места настанка пожара и 
упозорење присутних да је дошло до пожара.  
Систем је пројектован у складу са важећим прописима.  
Пројектом је предвиђена детекција у свим просторијама где постоји пожарни ризик изузев 
санитарних просторија. 
Основни саставни делови система за детекцију пожара су: централни уређај, адресабилни 
аутоматски и ручни детектори пожара, алармни и сигнални уређаји и потребне електричне 
инсталације. 
 

Дојава пожара 

Као централни уређај система пројектом је предвиђена централа за дојаву пожара типа 
Sinteso FC 2060, произвођача „Siemens“ или слична. Ово је микропроцесорски контролисана, 
адресабилна, централа за дојаву пожара. Централа има могућност повезивања 4 адресабилне 
петље (основа), прошириво до 8 (16) петљи. За објекат је предвиђено 6 петљи . У сваку од 
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петљи система могуће је повезати до 127 адресабилних елемената система. Централа 
поседује позадински осветљен LCD дисплеј, са 8x40 карактера за приказ текстуалних 
информација о стању система и давање инструкција оператеру. 
Централа поседује 12 програмабилних улаза/излаза, два релејна излаза (аларм и грешка), 
надзиране излазе (аларм, гешка и 2x алармна линија), поседује трајну меморију о последњих 
2000 догађаја, аутоматско пребацивање времена (летње/зимско), могућност мрежног 
повезивања са другим централама и ПП терминалима, етхернет прикључак, уграђену напојну 
јединицу и пуњач батерија (24V/150W). Уређај треба да се налази у одговарајућем кућишту 
за смештај модула система и акумулаторских батерија. 
Централни уређај поред главног напајања (220V, 50Hz) има и резервно акумулаторско 
напајање потребног капацитета на које централа прелази аутоматски, а нестанак мрежног 
напајања се сигнализира звучно и светлосно. Капацитет батерије је тако одабран да по 
престанку мрежног напајања систем за сигнализацију пожара може несметано да ради 72 
сата и пола сата у стању аларма. 
Постоји опоција да на централном рачунару буде инсталиран одговарајући софтвер који ће 
омогућити презентацију релевантних стања у систему али и повезивање на централни 
мониторинг систем читавог комплекса (MM 8000 „Siemens“). Софтверско решење нуди 
обраду информација  надзираних система техничке заштите произвођача „Siemens“ и 
приказује их у текстуалној форми, у форми табеле или на цртежима (могућност уноса Auto 
Cad цртежа објекта). 
Централа за дојаву пожара је смештена у портирници на приземљу објекта. 
 Пројектом је такође предвиђена и могућност прослеђивања аутоматског телефонског позива 
у случају инцидентне ситуације. 
Аутоматски јављачи су: адресибилни оптички димни детектори, термички термомаксимални 
и оптичко-термички. Монтирају се на спуштени плафон или на бетонску таваницу. Везују се 
директно у адресабилну петљу. Распоред јављача усагласити са распоредом светиљки и 
јединицама вентилације водећи рачуна о дозвољеним растојањима од истих. 
Аутоматским јављачима пожара штите се све просторије сем санитарних и других 
просторија дефинисаних пројектним задатком.  
Основни детектор сигнализације пожара је оптички-димни детектор дима који реагује на 
видљиве светле и тамне димове. Предвиђен је у свим просторијама у којима се очекује појава 
дима у случају пожара. За монтажу на таваницу предвиђа се додатно подножје за ОГ 
монтажу. 
У просторијама у којима су могуће појаве дима и разних других испаравања (просторије 
кухиње и сл.), који би могли довести до појаве лажних аларма, предвиђен је термички 
термомаксимални детектор пожара.  
У техничким просторијама предвиђени су оптичко-термички детектори пожара. 
Комбиновани оптичко-термички детектор осим што реагује на видљиве светле и тамне 
димове, реагује и на брз пораст температуре или ако температура амбијента пређе вредност 
од 50°C.  
Паралелни светлосни индикатори су намењени за светлосну индикацију стања побуђеног 
аутоматског јављача где исти нису директно видљиви из просторије где су монтирани. 
Повезани су паралелно са детекторима, а монтирају се на зид/плафон. 
У ходницима на путевима евакуације и поред свих излаза из објекта предвиђени су ручни 
јављачи пожара. Сви ручни детектори се постављају на висини од 1,5м од горњег слоја пода. 
Обавештавање о појави пожара у објекту, вршиће се помоћу звучних алармних сигнала 
емитованих преко алармних сирена.  
Одабран је тип конвенционалне алармне сирене минималне јачине звука 105dB/m. 
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Алармне сирене се постављају на висини 2,2м – 2,5м од горњег слоја пода, а на централу за 
дојаву пожара се повезују засебним алармним линијама. 

Инсталација система сигнализације пожара 

За повезивање елемената система сигнализације пожара користе се стандардни каблови типа 
JH(St)H 2x2x0,8mm. Кабл типа JH(St)H 2x2x0,8mm се користи за повезивање централног 
уређаја са аутоматским телефонским позивником. Кабл типа NHXHX 2x1.5mm² FE180/E30 
се користи за инсталације за деловања на електро ормане и командне ормане лифтова у 
случају пожара. Кабл типа NHXHX 2x1.5mm² FE180/E30 се користи за повезивање алармних 
сирена на централни уређај система сигнализације пожара. 
Пре укључивање постојеће инсталације за сигнализацију пожара иста ће се испитати да ли 
задовољава важеће техничке прописе у погледу ел. параметара.  
За напајање централе користи се кабл типа NHXHX 3x1,5 mm² који иде са посебног 
осигурача. 
Каблове полагати по инсталационим регалима, а изван ових траса кроз инсталационе 
безхалогене цеви Ø16мм пришвршћене обујмицама за бетонску таваницу или положене у 
зиду. Проводници за детекторске линије морају се полагати од подножја до подножја без 
прекидања. На крајевима проводника оставити 30 цм слободног проводника за повезивање 
подножја. Пре пуштања инсталације у рад извођач је дужан да провери отпорност изолације 
каблова. 

Алармни план  

Овим концептом аларма, у случају пожара, особље може да доноси одлуке у оквиру 
аутоматског редоследа операција. На овај начин лажни аларми се не преносе до ватрогасне 
службе. Утицај било какве људске грешке је смањен технологијом примењених решења. 
Систем за дојаву пожара подржава два режима рада “дан” и “ноћ” у складу са Правилником 
о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (“Сл. лист СРЈ”, бр. 
87/93) 
По алармирању аутоматског детектора пожара у режиму рада “дан” даје се интерни 
светлосни и звучни аларм на оперативној конзоли централе за дојаву пожара. Ово је први 
знак упозорења за дежурно лице. У случају да дежурно лице није присутно, по истеку 
унапред програмираног времена (од 20 - 60 секунди), које се назива и “време присутности“, 
долази до општег аларма у  објекту.  
У нормалној ситуацији дежурно лице-оператер који је стално присутан, притиском на тастер 
потврђује да је примио информацију од система. Овиме се потврђује присутности и уједно 
започиње друго програмабилно време, “време извиђања“. 
Време извиђања зависи од величине и геометрије надзираног објекта и дефинише се посебно, 
за сваки објекат приликом функционалног испитивања система. Ово време обично траје од 3 
– 5 минута. По потврди присуства, дежурно лице на оперативној конзоли ишчитава тачну 
локацију детектора у аларму, одлази на лице места и у случају пожара притиска најближи 
ручни детектор (као потврду аларма у систему) и приступа гашењу пожара у складу са 
унапред утврђеним оперативним планом за случај пожара.  
У случају да је аутоматски детектор реаговао на неке ометајуће утицаје (јака запрашења, 
водена пара и сл.), те да дежурно лице обиласком утврди да се ради о „лажном аларму“, 
враћа се до оперативне конзоле, поништава “интерни“ аларм и систем наставља да 
функционише у регуларном моду рада.  
Аларми од ручних детектора непоседују кашњење и тренутно дају стање општег аларма у 
објекту, обзиром да се сматрају поузданим знаком да је до пожара заиста и дошло.  
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Централа поседује могућност пребацивања режима рада са «дневног» на «ноћни» режим. 
Ово пребацивање мора се извршити полуаутоматски, тј.аутоматски (преко сата за 
пребацивање) са дневног на ноћни рад, а ручно са ноћног на дневни рад. 
У „ноћном“ режиму рада сви аларми у систему се сматрају релевантним те се аутоматски 
прослеђују до дежурног лица и/или ватрогасне јединице без претходно описаног времена 
извиђања и потврде. 
Обзиром да је у објекту обезбеђено присуство дежурног лица 24h, није потребно вршити 
пребацивање режима рада централе са «дневног» на «ноћни». 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 

 

Инвеститор:  Економски факултет Универзитета у Београду, Каменичка 6 
 

Poz. Opis Jed. mere Količina 

  Ovaj predmer i predračun obuhvata :                            
a) Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog 

materijala potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija. 
b) Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 

standardima.   
c) Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije. 
d) Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima.  
e) Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta.  

f) Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima 
za predmetne vrste radova. 

g) U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi na 
rad i materijal.  

h) Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije. 
1. GLAVNI NAPOJNI KABLOVI, ORMANI     

1.0 DEMONTAŽNI RADOVI     
1.0.1 Demontažnim radovima obuhvaćena je kompletna demontaža postojećih 

elektroenergetskih instalacija u poslovnom prostoru koji se adaptira 
(razvodni ormani, kablovi, regali, instalacioni materijal). U okviru svake 
pozicije pored demontažnih radova obuhvaćene su i sve aktivnosti na 
sortiranju i skladištenju demontiranih delova instalacije u prostoru unutar 
objekta i  transport do gradske deponije. pauš. 1 

1.1. GLAVNI RAZVOD 0,4kV MREŽA - 1NE     
  Nabavka, isporuka, šemiranje, montaža i povezivnja razvodnog ormana 

+1NE, izrađenog od tipski testiranog 0,4kV rasklopnog bloka,  
tip kao PRISMA P ''Schneider Electric'', prema standardu IEC 60439-1, 
sledećih karakteristika:                                                                                                                                     
- slobodnostojeći, sa staklenim vratima na dovodnim i izvodnim poljima, i 
metalnim vratima na kablovskim poljima, sa prednje strane                                
- spoljni stepen zaštite min. IP30                                                                                                                                                       
- pristup opremi i kablovima sa prednje strane                                                                                                   
- izrađen od prefabrikovanih elemenata                                                                                                                                            
- forma separacije 2b                                                                                                      
- sa in-duct konekcijama u kablovskim poljima                                                                            
- sistem horizontalnih i vertikalnih bakarnih sabirnica 100x10                                                                                                                             kom. 1,00 
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- sastavljenog od 5 polja ukupnih dimenzija 3050x2100x400mm koji se 
oprema sledećom opremom: 

1 Dovodno polje D1, dimenzija (650+150)x2100x400mm     
  NN zaštitni prekidač Schneider Electric MASTERPACT NT16H1 1600A, 

42kA, 3P3T, u fiksnoj izvedbi,  sa zaštitnom jedinicom MICROLOGIC 2.0A, 
vertikalnim  gornjim i prednjim donjim priključcima, pomoćnim kontaktima OF za 
signalizaciju stanja glavnih kontakata i SD za signalizaciju ispada prekidača i 
naponskim MX okidačem za isključenje 230V. kom. 1,00 

  Taster "pečurka" za prinudno isključenje Schneider Electric XB7ES545P, 
otpuštanje zakretanjem, 1NC+1NO. kom. 1,00 

  Signalne sijalice za signalizaciju prisustva mrežnog napona Schneider 
Electric XB7EV03MP, 722mm, 230V, sa LED diodom. kom. 3,00 

  Strujni reduktor Schneider Electric TI 1500/5A kom. 4,00 
  Odvodnici prenapona Schneider Electric iPRD65, izvlačivi 65kA / 20kA, 

230/400V, vreme odziva < 25ns, sa idikacijom dotrajalosti, 3P+N. kom. 1,00 
  Nosač - rastavljač za cilindrične osigurače Schneider Electric STI, 1P, 400V  

sa cilindričnim osiguračem tipa gG/gL 10A, dimenzija 10,3x38, 500V, 80kA sa 
topljivim umetcima 2A.  kom. 10,00 

  Digitalni merni uređaj Schnider Electric METSEPM3250 sa integrisanim  
modulom za MODBUS komunikaciju.  kom. 1,00 

  Minijaturni automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurači" Schneider 
Electric C60L, 50A, 4P, 15kA, C. kom. 1,00 

2 Izvodno polje IP1 dimenzija 600x2100x400mm     
  NN zaštitni prekidač Schneider Electric COMPACT NSX400F, 36kA, u fiksnoj 

izvedbi, 3P3t, sa zaštitnom jedinicom Micrologic 2.3, 400A, za zaštitu ormana 
kompenzacije. kom. 1,00 

  NN zaštitni prekidač Schneider Electric COMPACT NSX100F, 36kA, u fiksnoj 
izvedbi, 3P3t, sa zaštitnom jedinicom TM-D, 100A. kom. 7,00 

  NN zaštitni prekidač Schneider Electric COMPACT NSX250F, 36kA, u fiksnoj 
izvedbi, 3P3t, sa zaštitnom jedinicom TM-D, 250A. kom. 1,00 

  NN zaštitni prekidač Schneider Electric COMPACT NSX160F, 36kA, u fiksnoj 
izvedbi, 3P3t, sa zaštitnom jedinicom TM-D, 160A. kom. 1,00 

3 Kablovsko polje KP1, dimenzija 400x2100x400mm     
4 Izvodno polje IP2, dimenzija (650+150)x2100x400mm     
  NN zaštitni prekidač Schneider Electric COMPACT NSX250F, 36kA, u fiksnoj 

izvedbi, 3P3t, sa zaštitnom jedinicom TM-D, 250A. kom. 3,00 
  NN zaštitni prekidač Schneider Electric COMPACT NSX160F, 36kA, u fiksnoj 

izvedbi, 3P3t, sa zaštitnom jedinicom TM-D, 160A. kom. 5,00 
  NN zaštitni prekidač Schneider Electric COMPACT NSX100F, 36kA, u fiksnoj 

izvedbi, 3P3t, sa zaštitnom jedinicom TM-D, 100A. kom. 3,00 
8 Kablovsko polje K1.2, dimenzija 400x2100x400mm     
  Ostali materijal-natpisne pločice, provodnici za šemiranje, kablovske 

uvodnice, vijčani materijal... paušalno 1,00 
        

1.2 Agregatsko napajanje     
1.2.1 Glavni razvodni orman montiran u prostoriji TP1.2. Orman je 

slobodnostojeći za unutrašnju montažu, stepena zaštite IP31. U razvodni 
orman biće ugrađena, međusobno povezana i ispitana sledeća oprema:     
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- Glavni niskonaponski tropolni prekidač, 690V, 50Hz, za fiksnu montažu, sa 
ručicom za ručno uključenje/isključenje, sa podnaponskim okidačem, sa 
termomagnetnim okidačem TM(In)D elektromagnetnim okidačem za 
standardnu zaštitu sa magnetnim okidačem za zaštitu od kratkog spoja 
(fiksna struja isključenja bez vremenskog zatezanja) i termičkim okidačem 
za zaštitu od preopterećenja (0.8-1)In (sa fiksnim vremenskim zatezanjem 
kod isključenja), sa ručicom za ručno uključenje/isključenje, sa 
podnaponskim okidačem, nominalne struje prekidača 100A, kategorije 
upotrebe A, naznačenom graničnom moći prekidanja struje kratkog spoja na 
400V (Icu), naznačene radne moći prekidanja struje kratkog spoja (Ics = % 
od Icu), naznačenom moći uključenja struje kratkog spoja (Icm) saglasno 
SRPS/IEC 947-2, sledećih nominalnih struja In/ nazivnih struja 
termomagnetnog člana TM / struja delovanja magnetnog okidača/Icu/% od 
Icu:     

- 160A/160A/25kA/100% kom 1 
- Niskonaponski tropolni prekidač, 690V, 50Hz, za fiksnu montažu, sa 

termomagnetnim okidačem TM(In)D elektromagnetnim okidačem za 
standardnu zaštitu sa magnetnim okidačem za zaštitu od kratkog spoja 
(fiksna struja isključenja bez vremenskog zatezanja) i termičkim okidačem 
za zaštitu od preopterećenja (0.8-1)In (sa fiksnim vremenskim zatezanjem 
kod isključenja), sa ručicom za ručno uključenje/isključenje, sa 
podnaponskim okidačem, nominalne struje prekidača 100A, kategorije 
upotrebe A, naznačenom graničnom moći prekidanja struje kratkog spoja na 
400V (Icu), naznačene radne moći prekidanja struje kratkog spoja (Ics = % 
od Icu), naznačenom moći uključenja struje kratkog spoja (Icm) saglasno 
JUS/IEC 947-2, sledećih nominalnih struja In/ nazivnih struja 
termomagnetnog člana TM / struja delovanja magnetnog okidača/Icu/% od 
Icu:     

-  - 100A/ 63A/25kA/100% kom 2 
   - 100A/ 40A/25kA/100% kom 2 
-  - 100A/ 20A/25kA/100% kom 8 
  (Tip kao Compact NSX100N "Schneider Electric")     
- Voltmetarska preklopka, 12A, 7-položajna (svi linijski i svi fazni naponi, sa 

nultim polozajem), "multi-fixing" montaza, IP 40. kom 1 
- V-metar, 0-500V, 72x72, sličan tipu VLT kom 1 
- Ampermetar 200A kom 1 
- Strujni transformator 200/5A kom 1 
- 3 kom. bakarna šina 20x3mm (faza)     
- 1 kom. bakarna šina 20x3mm (nula)     
- 1 kom. bakarna šina 20x3mm (zemlja)     
  Ostali sitan materijal, škarine kleme, VS kleme, Pg uvodnice, žica za 

šemiranje, natpisne pločice, itd.     
  Sve komplet plaća se po ormanu. kom 1,00 
       

1.2.2 ATS      
  ATS / INS 80A, Mains/Standby Changeovers, tropolni ATS (Automatic 

Transfer Switch), orman preklopne automatike u sopstvenom metalnom 
ormanu za montažu na zid. ATS je kontrolisan komandnim modulom 
prisustva faza i naponskom stabilnosti, kao komandno upravljačom tablom, kom. 1,00 
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za automatsko prebacivanje potrošača sa mreže na generator i obrnuto. Tabla 
sa automatikom za automatsko uključivanje generatora i prebacivanje ATS 
kod nestanka mrežnog napona i vraćanja na mrežu kod ponovnog vraćanja 
mrežnog napona. Orman ima, na vratima, LED pokazivače stanja prisustva 
napona mreža/generator. DEA ima mogućnost regulacije, odstupanja napona 
kada će se napajanje prebaciti na generator i na kojem naponu će se vratiti na 
mrežno napajanje, kao i regulacije vremena kašnjenja startovanja motora i 
vremena ponovnog vraćanja na mrežu kod dolaska mrežnog napona.   

        
1.2.3 DIZEL AGREGAT     

  Automatski, kompaktni, standby dizel električni agregat sledećih 
karakteristika; snaga  - 80kVA, sa faktorom snage cosf = 0.8, napona 
3x400/220V, 50Hz. Režim rada – Standby – na promenljivom opterećenju i 
bez mogućnosti preopterećenja. Broj obrtaja - 1500min-1, Motor – 6 
cilindara u liniji, četvorotaktni dizel , vodom hlađen, sa direktnim 
ubrizgavanjem goriva sa elektronskom regulacijom broja obrtaja motora, 
punjač akumulatora (alternator) 12V pogonjen preko kaiša motora. 
Alternator  četvoropolni, trofazni, jednoležajni samo-pobudni, samo-
regulisani, bez četkica, mehanički zaštićen, otporan na kapanje po IP21, sa 
izolacijom klase H. Automatska regulacija napona u granicama ±1% od 0 do 
100% opterećenja, tip kao J88K SDMO. kom. 1,00 

        
1.2.4 KABLOVI     

  Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  poboljšanim svojstvima  
izolacije i sa posebnim zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju nastanka 
požara) položeni po kablovskim regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su tipa i preseka  NHXHX-Y 4x95+50mm2 m 70,00 

1.1.5 KOMPENZACIJA REAKTIVNE SNAGE     
  Isporuka i ugradnja polja kompenzacije RO-K , izrađenog od modularnog 

ormana Schneider Electric SPACIAL SM NSYSM2012602DP, dimenzija 
2000x1200x600mm, sa metalnom montažnom pločom i postoljem 100mm,   koje se 
oprema sledećom opremom kom. 1,00 

  Nosač - rastavljač za cilindrične osigurače Schneider Electric STI, 1P, 400V  
sa cilindričnim osiguračem tipa gG/gL 10A, dimenzija 10,3x38, 500V, 80kA sa 
topljivim umetcima 2A.  kom. 5,00 

  Rastavljač-osigurač Schneider Electric ISFT 100, 100A, 3P. kom. 8,00 
  Kontaktor za upravljanje kondenzatorskim baterijama Schneider Electric 

LC1-DTK12P7, 40kVAr, 1NO+2NC, 230V, 50/60Hz. kom. 8,00 
  Kondenzatorske baterije SCHNEIDER ELECTRIC BLRCH125A150B44, 

440V, 12,5/15kVAr. kom. 2,00 
  Kondenzatorske baterije SCHNEIDER ELECTRIC BLRCH250A300B44, 

440V, 25/30kVAr. kom. 6,00 
  Regulator za upravljanje automatskom kompenzacijom Schneider Electric 

VARLOGIC NR12. kom. 1,00 
  Ventilator sa filterom NSYCVF165M230PF, 230VAC, 165m3/h, dimenzija 

223x223mm i  termostatom NSYCCOTHO.  kom. 1,00 
  Bakarne sabirnice 50x10mm, L=2m. kom. 3,00 
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Poz. Opis Jed. mere Količina 

2. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
        

2.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

2.4.1 

Perforirani pocinkovani nosači kablova postavljeni u spuštenom plafonu i po 
plafonima tehničke centrale  iznad mašinske opreme. 
Obračun i plaćanje po dužnom metru isporučenog i namontiranog 
kablovskog nosača, komplet sa konzolama, montažnim priborom i 
elementima za horizontalna i vertikalna skretanja. 
Kablovski nosači su sledećih dimenzija:     

- PNK-400/50mm m 80 
- PNK-600/50mm m 30 
  Zaštita kablova  m 80 

        
Poz. Opis Jed. mere Količina 

3 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
        

3.2 RAZVODNI ORMANI     
        

3.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-P2.1 izrađenog od dva puta 
dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 250A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 40A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 7 

  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 12 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 15 

  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 
1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 7 

  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 
400V, 50Hz kom 7 

  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 
upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 7 
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  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
3.2.9 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-P2a izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 
Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede: 

   
  Tropolni grebenasti prekidač 25A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 

za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 
  Tropolni grebenasti prekidač 40A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 

za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 
  Tropolni grebenasti prekidač 63A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 

za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 
  Tropolni grebenasti prekidač 80A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 

za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 
  Automatski zaštitni prekidač 20A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 

predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 3 
  Automatski zaštitni prekidač 40A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 

predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 3 
  Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 

predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 3 
  Automatski zaštitni prekidač 80A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 

predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 3 
  Automatski zaštitni prekidač 100A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - 

karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 3 
  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 

karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 3 
  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 

karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 4 
  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 

karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 7 
  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 

1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 2 
  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 

400V, 50Hz kom 6 
  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 

upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 1 
  Svetlosni prekidač (luxomat) Tip IC2000P  “Merlin Gerin”, komplet sa foto-

sondom i kablom do sonde (cca 20m) kom 1 
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  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
3.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

3.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  poboljšanim svojstvima  
izolacije i sa posebnim zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju nastanka 
požara) položeni po kablovskim regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 4x150+95mm2 m 65 

   - NHXHX-Y 5x4mm2 m 62 

        
3.5 SVETILJKE I INSTALACIONI PRIBOR ZA AMFITEATAR A6     

3.5.1 SVETILJKE     
- S1-Nagradna svetiljka, sa sjajnim, aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, 

Mat "Dark Light" rasterom izrađenim od aluminijuma, anodizovani 
aluminijum sa srebrnom prevlakom visoke difuzne refleksije oblikovan da 
obezbedi efikasno osvetljenje sa ograničenje blještanja saglasno EN 12464 
(UGR < 19), ograničenje Dark limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 
12464; samo kućište izrađeno od čeličnog lima debljine 0,6mm završno 
zaštićena epoksipoliester prahom specijalne bele reflektujuće boje, 
polimerizovanim na 180°C, tip ORIEN DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 
15W/840, 4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka 
poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje se sa priborom 
za montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70).  kom 42 

- S8-Ugradna svetiljka predviđena za montažu u monolitne spuštene plafone  i 
spuštene plafone modula 600x600 sa vidljivim nosačima, sa sjajnim, 
aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, Mat "Dark Light" rasterom 
izrađenim od aluminijuma, anodizovani aluminijum sa srebrnom prevlakom 
visoke difuzne refleksije oblikovan da obezbedi efikasno osvetljenje sa 
ograničenje blještanja saglasno EN 12464 (UGR < 19), ograničenje Dark 
limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 12464; samo kućište izrađeno od 
čeličnog lima debljine 0,6mm završno zaštićena epoksipoliester prahom 
specijalne bele reflektujuće boje, polimerizovanim na 180°C, tip ARCO 
DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 15W/840, 4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 
50Hz.-60Hz.. Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, 
isporučuje se sa priborom za montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom 
od 50,000 sati svodi održavanje na minimum (B50L70).  kom. 14 
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- S9-Ugradna svetiljka predviđena za montažu u monolitne spuštene plafone  i 
spuštene plafone modula 600x600 sa vidljivim nosačima, sa sjajnim, 
aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, Mat "Dark Light" rasterom 
izrađenim od aluminijuma, anodizovani aluminijum sa srebrnom prevlakom 
visoke difuzne refleksije oblikovan da obezbedi efikasno osvetljenje sa 
ograničenje blještanja saglasno EN 12464 (UGR < 19), ograničenje Dark 
limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 12464; samo kućište izrađeno od 
čeličnog lima debljine 0,6mm završno zaštićena epoksipoliester prahom 
specijalne bele reflektujuće boje, polimerizovanim na 180°C; poseduje  
Emergency modul, tip ARCO DLM 2 EM (Buck) 2xLedStrip 15W/840, 
4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka poseduje 
elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje se sa priborom za 
montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70).  kom. 7 

- S7-Ugradna, kružna svetiljka sa prestenom bele boje, poseduje 
polikarbonatski odsijač koji je obložen sa aluminijumskim prahom  i 
opalnim difuzorom koji  je UV stabilizovan,  struktura i debljina difuzora  
obezbedjuju uniformnu i visoku distribuciju, tip OFFICE 1 LED 2000  
(Buck - Fosnova)  LED  21W/840, 4000K, 2000Lm, CRI 80, 230V, IP44, 
IK08. Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje 
sa priborom za montažu i sa LED izvorom svetla sa životnim vekom od 
50,000 sati svodi održavanje na minimum (B50L70) kom. 50 

- P1-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim napajanjem u 
pripravnom spoju, izrađena od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim difuzorom, tip HELIOS 
HWEM/3.2/3/SE/TR  (Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, sa baterijom, invertorom, 
izvorima svetlosti, svetiljka se isporučuje bez piktograma. 

kom. 7 
- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradnog običnog 

instalacionog prekidača, 230V, 10A, IP20, slično tipu Mosaic 2M, 
"Legrand", bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, prekidačem 2M i 
maskom 2M. kom 6 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem senzora pokreta  IP20, ugao 
140stepeni, podesivo delovanje 20s-20min, visina  montaže 2.5-4.5m, 
mogućnost uključenja direktno do 15 prigušnica, slično tipu Osram Vision. kom 15 

        
3.6 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

3.6.1 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  poboljšanim svojstvima  
izolacije i sa posebnim zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju nastanka 
požara) položeni po kablovskim regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 4x150+95mm2 m 70 

   - NHXHX-Y 5x4mm2 m 68 

3.6.2 
Isto kao poz. 3.6.1, kablovi za instalaciju osvetljenja, priključnica i izvoda 
termotehničkih instalacija sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 3x1.5 mm2 m 1086 
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Poz. Opis Jed. mere Količina 

4 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
        

4.2 RAZVODNI ORMANI     
        

4.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-1.1 izrađenog od dva puta 
dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 250A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 40A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 3 

  Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 80A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 12 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 18 

  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 
1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 8 

  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 
400V, 50Hz kom 8 

  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 
upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 8 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
4.2.7 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-1a izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     
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  Tropolni grebenasti prekidač 20A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 6 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 6 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

       
4.3 SVETILJKE I INSTALACIONI PRIBOR     

4.3.1 SVETILJKE     
- S8-Ugradna svetiljka predviđena za montažu u monolitne spuštene plafone  i 

spuštene plafone modula 600x600 sa vidljivim nosačima, sa sjajnim, 
aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, Mat "Dark Light" rasterom 
izrađenim od aluminijuma, anodizovani aluminijum sa srebrnom prevlakom 
visoke difuzne refleksije oblikovan da obezbedi efikasno osvetljenje sa 
ograničenje blještanja saglasno EN 12464 (UGR < 19), ograničenje Dark 
limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 12464; samo kućište izrađeno od 
čeličnog lima debljine 0,6mm završno zaštićena epoksipoliester prahom 
specijalne bele reflektujuće boje, polimerizovanim na 180°C, tip ARCO 
DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 15W/840, 4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 
50Hz.-60Hz.. Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, 
isporučuje se sa priborom za montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom 
od 50,000 sati svodi održavanje na minimum (B50L70).  kom. 24 

- S9-Ugradna svetiljka predviđena za montažu u monolitne spuštene plafone  i 
spuštene plafone modula 600x600 sa vidljivim nosačima, sa sjajnim, 
aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, Mat "Dark Light" rasterom 
izrađenim od aluminijuma, anodizovani aluminijum sa srebrnom prevlakom 
visoke difuzne refleksije oblikovan da obezbedi efikasno osvetljenje sa 
ograničenje blještanja saglasno EN 12464 (UGR < 19), ograničenje Dark 
limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 12464; samo kućište izrađeno od 
čeličnog lima debljine 0,6mm završno zaštićena epoksipoliester prahom 
specijalne bele reflektujuće boje, polimerizovanim na 180°C; poseduje  
Emergency modul, tip ARCO DLM 2 EM (Buck) 2xLedStrip 15W/840, 
4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka poseduje 
elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje se sa priborom za 
montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70).  kom. 13 

- P1-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim napajanjem u 
pripravnom spoju, izrađena od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim difuzorom, tip HELIOS 
HWEM/3.2/3/SE/TR  (Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, sa baterijom, invertorom, 
izvorima svetlosti, svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 5 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradnog običnog 
instalacionog prekidača, 230V, 10A, IP20, slično tipu Mosaic 2M, 
"Legrand", bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, prekidačem 2M i 
maskom 2M. kom 10 
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4.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

4.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  poboljšanim svojstvima  
izolacije i sa posebnim zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju nastanka 
požara) položeni po kablovskim regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 4x150+95mm2 m 64 

   - NHXHX-Y 5x4mm2 m 68 

4.4.4 Isto kao poz. 4.4.3, kablovi za instalaciju osvetljenja, priključnica i izvoda 
termotehničkih instalacija sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 3x1.5 mm2 m 252 

        

Poz. Opis Jed. mere Količina 

5 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
        

5.2 RAZVODNI ORMANI     
        

5.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-2.1 izrađenog od dva puta 
dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 160A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 40A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 2 

  Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 80A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA 

kom 12 
  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 

karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 8 
  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 

1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 4 
  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 

400V, 50Hz kom 4 



 

 

24 

  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 
upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 1 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
5.2.6 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-RCa izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 63A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 40A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 3 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
5.2.7 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-2a izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 20A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 6 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 6 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
5.3 SVETILJKE I INSTALACIONI PRIBOR     

5.3.1 SVETILJKE     
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- S3-Nagradna kontinualna svetiljka za direktno osvetljenje, visoko energetske 
efikasnosti; kućištem svetiljke izrađeno od ekstrudiranog aluminijumskog 
profila, završna obrada - eloksiranje u boji prirodnog aluminijuma ili zaštita 
epoksi-poliester prahom, polimerizovanim na 180°C; sa 
visokotransparentnim difuzorom mikroprizmatične strukture (92% svetlosne 
propustljivosti) i bistrim difuzorom obezbeđuje zaštitu od blještanja daje 
ujednačeno difuzno svetlo; opalna folija obezbeđuje ujednačeno 
prosvetljenju površine bez sagledavanja svetlosnih izvora, struktura i 
debljina difuzora  obezbedjuju uniformnu i visoku distribuciju  svetla, tip 
PRIMA M CDP  (Buck) 15x3R 7,4W/840, 4000K, 9750Lm, CRI 80, IP40, 
220V-240V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor 
klase A2, isporučuje se sa priborom za montažu, LED izvor svetla sa 
životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje na minimum (B50L70). 
Dimenzija: 4303x83x100mm kom. 6 

        
- S15-Nagradna kontinualna svetiljka za direktno osvetljenje, visoko 

energetske efikasnosti; kućištem svetiljke izrađeno od ekstrudiranog 
aluminijumskog profila, završna obrada - eloksiranje u boji prirodnog 
aluminijuma ili zaštita epoksi-poliester prahom, polimerizovanim na 180°C; 
sa visokotransparentnim difuzorom mikroprizmatične strukture (92% 
svetlosne propustljivosti) i bistrim difuzorom obezbeđuje zaštitu od 
blještanja daje ujednačeno difuzno svetlo; opalna folija obezbeđuje 
ujednačeno prosvetljenju površine bez sagledavanja svetlosnih izvora, 
struktura i debljina difuzora  obezbedjuju uniformnu i visoku distribuciju  
svetla; poseduje  Emergency modul, tip PRIMA M CDP EM (Buck) 15x3R 
7,4W/840, 4000K, 9750Lm, CRI 80, IP40, 220V-240V, 50Hz.-60Hz.. 
Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje se sa 
priborom za montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 sati 
svodi održavanje na minimum (B50L70). Dimenzija: 4303x83x100mm kom. 8 

        
- P1-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim napajanjem u 

pripravnom spoju, izrađena od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim difuzorom, tip HELIOS 
HWEM/3.2/3/SE/TR  (Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, sa baterijom, invertorom, 
izvorima svetlosti, svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 3 

        
- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradnog serijskog 

instalacionog prekidača, 230V, 10A, IP20, slično tipu Mosaic 1M, 
"Legrand", bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 2 prekidača 1M i 
maskom 2M. kom 3 

        
5.3.2 PRIKLJUČNICE     

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 
priključnice (za ugradnju u parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom 
6M, nosačem 6M, 3 utičnice 2M i maskom 6M, sve za parapet. kom 3 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 
priključnice (za ugradnju u parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom kom 6 
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2M, nosačem 2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za parapet. 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 
priključnice (za ugradnju u plafon) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom 
2M, nosačem 2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za zid. kom 3 

- Nabavka, isporuka  i montaža PVC parapetnog kanala  (približnih dimenzija 
105x50 mm) sa svim neophodnim delovima za montažu, poklopcima, 
pregradom, uglovima, "L" i "T" elementima i slično. Sličan tpu DLP, 
Legrand. Komplet po metru dužnom. 

m 60 
        

5.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     
        

5.4.1 

Perforirani pocinkovani nosači kablova postavljeni u spuštenom plafonu i po 
plafonima tehničke centrale  iznad mašinske opreme. 
Obračun i plaćanje po dužnom metru isporučenog i namontiranog 
kablovskog nosača, komplet sa konzolama, montažnim priborom i 
elementima za horizontalna i vertikalna skretanja. 
Kablovski nosači su sledećih dimenzija:     

- PNK-100/35mm m 30 

5.4.2 
Nabavka, isporuka i ugradnja halogen free kablovskih obujmica/ kablovskih 
vezica sa tiplom za ugradnju u plafon za nošenje kablova po plafonu. 
Sve komplet po komadu.     

-   kom 50 
        

5.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  poboljšanim svojstvima  
izolacije i sa posebnim zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju nastanka 
požara) položeni po kablovskim regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 4x95+50mm2 m 70 

   - NHXHX-Y 5x25mm2 m 54 

   - NHXHX-Y 5x4mm2 m 74 

        

5.4.4 Isto kao poz. 5.4.3, kablovi za instalaciju osvetljenja, priključnica i izvoda 
termotehničkih instalacija sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 2x1.5 mm2 m 20 

   - NHXHX-Y 3x1.5 mm2 m 160 

   - NHXHX-Y 3x2.5 mm2 m 100 

        
5.6 ISPITIVANJA, MERENJA I ZAVRSNI RADOVI     
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5.6.1 

Ispitivanja nakon završetka radova sa izdavanjem atesta : 
- otpornosti petlje, 
- otpornosti uzemljenja, 
- otpornosti izolacije napojnih kablova, 
- neprekidnost zaštitnog provodnika, 
- ugrađene opreme u sklopu električne instalacije.     

  Izrada projekta izvedenog objekta     

    pauš 1 

        

Poz. Opis Jed. mere Količina 

6 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
6.1 DEMONTAŽNI RADOVI     

        
6.1.1 Demontažnim radovima obuhvaćena je kompletna demontaža postojećih 

elektroenergetskih instalacija u poslovnom prostoru koji se adaptira 
(razvodni ormani, kablovi, regali, svetiljke, instalacioni materijal). U okviru 
svake pozicije pored demontažnih radova obuhvaćene su i sve aktivnosti na 
sortiranju i skladištenju demontiranih delova instalacije u prostoru unutar 
objekta i  transport do gradske deponije. pauš. 1 

        
6.2 RAZVODNI ORMANI     

        
6.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-3.1 izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 160A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 40A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 2 

  Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 12 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 30 

  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 
1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 4 

  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 
400V, 50Hz kom 4 
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  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 
upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 4 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
6.2.2 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-3.2 izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 63A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 6 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 30 

  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 
1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 1 

  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 
400V, 50Hz kom 1 

  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 
upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 1 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
6.2.3 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-3.3 izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 40A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 6 
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  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 23 

  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 
1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 1 

  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 
400V, 50Hz kom 1 

  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 
upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 1 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
6.2.4 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-3.4 izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 40A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 9 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 6 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
6.2.5 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-3a izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 20A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 9 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 6 
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  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
6.3 SVETILJKE I INSTALACIONI PRIBOR     

6.3.1 SVETILJKE     
- S1-Nagradna svetiljka, sa sjajnim, aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, 

Mat "Dark Light" rasterom izrađenim od aluminijuma, anodizovani 
aluminijum sa srebrnom prevlakom visoke difuzne refleksije oblikovan da 
obezbedi efikasno osvetljenje sa ograničenje blještanja saglasno EN 12464 
(UGR < 19), ograničenje Dark limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 
12464; samo kućište izrađeno od čeličnog lima debljine 0,6mm završno 
zaštićena epoksipoliester prahom specijalne bele reflektujuće boje, 
polimerizovanim na 180°C, tip ORIEN DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 
15W/840, 4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka 
poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje se sa priborom 
za montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70).  kom 85 

- S2-Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje, kućište svetiljke izrađeno od 
ekstrudiranog aluminijuma, završno zaštićena epoksipoliester prahoms 
sitnostrukturne teksture, polimerizovanim na 180°C: poseduje reflektor od 
anodizovanog aluminijuma sa srebrnom prevlakom visoke difuzne refleksije, 
opalni difuzor daje ujednaceno difuzno   
svetlo i ravnomerno prosvetljenu površinu, bez sagledavanja svetlosnih 
izvora, tip VIZIO DO (Buck)  4xSQ  8,6W/840, 4000K, 5000Lm, CRI 80, 
IP40, 220V-240V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka se isporučuje sa elektronskim 
predspojnim priborom klase A2, priborom za montažu i sa LED izvorom 
svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje na minimum 
(B50L70).  kom. 53 

- S3-Nagradna kontinualna svetiljka za direktno osvetljenje, visoko energetske 
efikasnosti; kućištem svetiljke izrađeno od ekstrudiranog aluminijumskog 
profila, završna obrada - eloksiranje u boji prirodnog aluminijuma ili zaštita 
epoksi-poliester prahom, polimerizovanim na 180°C; sa 
visokotransparentnim difuzorom mikroprizmatične strukture (92% svetlosne 
propustljivosti) i bistrim difuzorom obezbeđuje zaštitu od blještanja daje 
ujednačeno difuzno svetlo; opalna folija obezbeđuje ujednačeno 
prosvetljenju površine bez sagledavanja svetlosnih izvora, struktura i 
debljina difuzora  obezbedjuju uniformnu i visoku distribuciju  svetla, tip 
PRIMA M CDP  (Buck) 15x3R 7,4W/840, 4000K, 9750Lm, CRI 80, IP40, 
220V-240V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor 
klase A2, isporučuje se sa priborom za montažu, LED izvor svetla sa 
životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje na minimum (B50L70). 
Dimenzija: 4303x83x100mm kom. 4 

- S6Nadgradna svetiljka sa kućištem i opalnim difuzorom izrađenim od 
brizganog, UV stabilisanog, V2 samogasivog, bezhalogenog  polikarbonata, 
poliuretanskim vodonepropusnim zaptivačem, tip  TITAN LED  (BERNG)  
LED module SAMSUNG  36W/840, 4000Lm, 4000K, Ra˃80, IP65 , 230V.  
Svetiljka poseduje elektronskim  predspojni pribor, isporučuje se sa 
priborom za montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 sati 
svodi održavanje na minimum (L70).  kom. 1 
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- S7-Ugradna, kružna svetiljka sa prestenom bele boje, poseduje 
polikarbonatski odsijač koji je obložen sa aluminijumskim prahom  i 
opalnim difuzorom koji  je UV stabilizovan,  struktura i debljina difuzora  
obezbedjuju uniformnu i visoku distribuciju, tip OFFICE 1 LED 2000  
(Buck - Fosnova)  LED  21W/840, 4000K, 2000Lm, CRI 80, 230V, IP44, 
IK08. Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje 
sa priborom za montažu i sa LED izvorom svetla sa životnim vekom od 
50,000 sati svodi održavanje na minimum (B50L70) kom. 12 

- S15-Nagradna kontinualna svetiljka za direktno osvetljenje, visoko 
energetske efikasnosti; kućištem svetiljke izrađeno od ekstrudiranog 
aluminijumskog profila, završna obrada - eloksiranje u boji prirodnog 
aluminijuma ili zaštita epoksi-poliester prahom, polimerizovanim na 180°C; 
sa visokotransparentnim difuzorom mikroprizmatične strukture (92% 
svetlosne propustljivosti) i bistrim difuzorom obezbeđuje zaštitu od 
blještanja daje ujednačeno difuzno svetlo; opalna folija obezbeđuje 
ujednačeno prosvetljenju površine bez sagledavanja svetlosnih izvora, 
struktura i debljina difuzora  obezbedjuju uniformnu i visoku distribuciju  
svetla; poseduje  Emergency modul, tip PRIMA M CDP EM (Buck) 15x3R 
7,4W/840, 4000K, 9750Lm, CRI 80, IP40, 220V-240V, 50Hz.-60Hz.. 
Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje se sa 
priborom za montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 sati 
svodi održavanje na minimum (B50L70). Dimenzija: 4303x83x100mm kom. 6 

- P1-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim napajanjem u 
pripravnom spoju, izrađena od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim difuzorom, tip HELIOS 
HWEM/3.2/3/SE/TR  (Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, sa baterijom, invertorom, 
izvorima svetlosti, svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 12 

- P2-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim napajanjem u 
pripravnom spoju, izrađena od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim difuzorom, tip HELIOS 
HWEM/3.2/3/SE/TR  (Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, sa baterijom, invertorom, 
izvorima svetlosti, svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 4 

- P3-Univerzalna nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim 
napajanjem u pripravnom spoju, izrađena  od polikarbonata, tip LOVATO N 
LVNC/3/3/SE/WH  (Buck - AWEX) LED 3W, IP20, 230V, autonomija rada 
3h, sa baterijom, invertorom, izvorom svetlosti. kom. 11 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradnog običnog 
instalacionog prekidača, 230V, 10A, IP20, slično tipu Mosaic 2M, 
"Legrand", bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, prekidačem 2M i 
maskom 2M. 

kom 4 
- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradnog serijskog 

instalacionog prekidača, 230V, 10A, IP20, slično tipu Mosaic 1M, 
"Legrand", bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 2 prekidača 1M i 
maskom 2M. 

kom 30 
- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradnog naizmeničnog 

instalacionog prekidača, 230V, 10A, IP20, slično tipu Mosaic 1M, 
"Legrand", bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, prekidačem 2M i 
maskom 2M. 

kom 8 
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- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem senzora pokreta  IP20, ugao 
140stepeni, podesivo delovanje 20s-20min, visina  montaže 2.5-4.5m, 
mogućnost uključenja direktno do 15 prigušnica, slično tipu Osram Vision. kom 20 

        
6.3.2 PRIKLJUČNICE     

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 
priključnice (za ugradnju u parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom 
6M, nosačem 6M, 3 utičnice 2M i maskom 6M, sve za parapet. kom 75 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 
priključnice (za ugradnju u parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom 
2M, nosačem 2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za parapet. 

kom 54 
- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 

priključnice (za ugradnju u zid) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom 
2M, nosačem 2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za zid. kom 12 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne trofazne priključnice 
sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 400V, 16A, IP20, bela,  slično tipu 
Metalka Majur. kom 1 

- Nabavka, isporuka  i montaža PVC parapetnog kanala  (približnih dimenzija 
105x50 mm) sa svim neophodnim delovima za montažu, poklopcima, 
pregradom, uglovima, "L" i "T" elementima i slično. Sličan tpu DLP, 
Legrand. Komplet po metru dužnom. m 430 

        
6.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

6.4.1 

Perforirani pocinkovani nosači kablova postavljeni u spuštenom plafonu i po 
plafonima tehničke centrale  iznad mašinske opreme. 
Obračun i plaćanje po dužnom metru isporučenog i namontiranog 
kablovskog nosača, komplet sa konzolama, montažnim priborom i 
elementima za horizontalna i vertikalna skretanja. 
Kablovski nosači su sledećih dimenzija:     

- PNK-100/35mm m 110 
- PNK-300/50mm m 90 
- PNK-400/50mm m 60 

6.4.2 
Nabavka, isporuka i ugradnja halogen free kablovskih obujmica/ kablovskih 
vezica sa tiplom za ugradnju u plafon za nošenje kablova po plafonu. 
Sve komplet po komadu.     

-   kom 800 

6.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  poboljšanim svojstvima  
izolacije i sa posebnim zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju nastanka 
požara) položeni po kablovskim regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 4x95+50mm2 m 75 

   - NHXHX-Y 5x25mm2 m 50 

   - NHXHX-Y 5x10mm2 m 92 

   - NHXHX-Y 5x4mm2 m 75 
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6.4.4 Isto kao poz. 6.4.3, kablovi za instalaciju osvetljenja, priključnica i izvoda 
termotehničkih instalacija sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 2x1.5 mm2 m 310 

   - NHXHX-Y 3x1.5 mm2 m 1430 

   - NHXHX-Y 3x2.5 mm2 m 3200 

   - NHXHX-Y 4x1.5 mm2 m 170 

   - NHXHX-Y 5x2.5 mm2 m 30 

        
6.5 INSTALACIJA UZEMLJENJA     

6.5.1 

Isporuka materijala i izrada instalacije izjednačenja potencijala u sanitarnim 
čvorovima i kuhinjama. Na instalaciju se povezuju sve metalne mase u 
sanitarnim čvorovima i druge metalne mase koje normalno nisu pod 
naponom (nosači kablova, vrata, RACk-ovi i slično):     

- Kutije za izjednjačenje potencijala PS49 kom 4 
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 1x4 mm2   m 10 
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 1x6 mm2   m 30 
        

6.6 ISPITIVANJA, MERENJA I ZAVRSNI RADOVI     

6.6.1 

Ispitivanja nakon završetka radova sa izdavanjem atesta : 
- otpornosti petlje, 
- otpornosti uzemljenja, 
- otpornosti izolacije napojnih kablova, 
- neprekidnost zaštitnog provodnika, 
- ugrađene opreme u sklopu električne instalacije.     

  Izrada projekta izvedenog objekta pauš 1 

        
Poz. Opis Jed. mere Količina 

7 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
7.1 DEMONTAŽNI RADOVI     

        
7.1.1 Demontažnim radovima obuhvaćena je kompletna demontaža postojećih 

elektroenergetskih instalacija u poslovnom prostoru koji se adaptira 
(razvodni ormani, kablovi, regali, svetiljke, instalacioni materijal). U okviru 
svake pozicije pored demontažnih radova obuhvaćene su i sve aktivnosti na 
sortiranju i skladištenju demontiranih delova instalacije u prostoru unutar 
objekta i  transport do gradske deponije. pauš. 1 

        
7.2 RAZVODNI ORMANI     

        
7.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-4.1 izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 
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  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 160A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 40A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 2 

  Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 12 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 30 

  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 
1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 4 

  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 
400V, 50Hz kom 4 

  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 
upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 4 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
7.2.2 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-4.2 izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 63A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 9 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA 

kom 36 
  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 

1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 1 
  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 

400V, 50Hz kom 1 
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  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 
upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 1 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
7.2.3 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-4.3 izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 40A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 6 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 25 

  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 
1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 1 

  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 
400V, 50Hz kom 1 

  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 
upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 1 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
7.2.4 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-4.4 izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 40A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 7 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 14 
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  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
7.3 SVETILJKE I INSTALACIONI PRIBOR     

7.3.1 SVETILJKE     
- S1-Nagradna svetiljka, sa sjajnim, aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, 

Mat "Dark Light" rasterom izrađenim od aluminijuma, anodizovani 
aluminijum sa srebrnom prevlakom visoke difuzne refleksije oblikovan da 
obezbedi efikasno osvetljenje sa ograničenje blještanja saglasno EN 12464 
(UGR < 19), ograničenje Dark limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 
12464; samo kućište izrađeno od čeličnog lima debljine 0,6mm završno 
zaštićena epoksipoliester prahom specijalne bele reflektujuće boje, 
polimerizovanim na 180°C, tip ORIEN DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 
15W/840, 4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka 
poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje se sa priborom 
za montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70).  kom 77 

- S2-Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje, kućište svetiljke izrađeno od 
ekstrudiranog aluminijuma, završno zaštićena epoksipoliester prahoms 
sitnostrukturne teksture, polimerizovanim na 180°C: poseduje reflektor od 
anodizovanog aluminijuma sa srebrnom prevlakom visoke difuzne refleksije, 
opalni difuzor daje ujednaceno difuzno   
svetlo i ravnomerno prosvetljenu površinu, bez sagledavanja svetlosnih 
izvora, tip VIZIO DO (Buck)  4xSQ  8,6W/840, 4000K, 5000Lm, CRI 80, 
IP40, 220V-240V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka se isporučuje sa elektronskim 
predspojnim priborom klase A2, priborom za montažu i sa LED izvorom 
svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje na minimum 
(B50L70).  kom. 37 

- S6-Nadgradna svetiljka sa kućištem i opalnim difuzorom izrađenim od 
brizganog, UV stabilisanog, V2 samogasivog, bezhalogenog  polikarbonata, 
poliuretanskim vodonepropusnim zaptivačem, tip  TITAN LED  (BERNG)  
LED module SAMSUNG  36W/840, 4000Lm, 4000K, Ra˃80, IP65 , 230V.  
Svetiljka poseduje elektronskim  predspojni pribor, isporučuje se sa 
priborom za montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 sati 
svodi održavanje na minimum (L70).  kom. 2 

- S7-Ugradna, kružna svetiljka sa prestenom bele boje, poseduje 
polikarbonatski odsijač koji je obložen sa aluminijumskim prahom  i 
opalnim difuzorom koji  je UV stabilizovan,  struktura i debljina difuzora  
obezbedjuju uniformnu i visoku distribuciju, tip OFFICE 1 LED 2000  
(Buck - Fosnova)  LED  21W/840, 4000K, 2000Lm, CRI 80, 230V, IP44, 
IK08. Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje 
sa priborom za montažu i sa LED izvorom svetla sa životnim vekom od 
50,000 sati svodi održavanje na minimum (B50L70) kom. 12 

- S8-Ugradna svetiljka predviđena za montažu u monolitne spuštene plafone  i 
spuštene plafone modula 600x600 sa vidljivim nosačima, sa sjajnim, 
aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, Mat "Dark Light" rasterom 
izrađenim od aluminijuma, anodizovani aluminijum sa srebrnom prevlakom 
visoke difuzne refleksije oblikovan da obezbedi efikasno osvetljenje sa 
ograničenje blještanja saglasno EN 12464 (UGR < 19), ograničenje Dark 
limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 12464; samo kućište izrađeno od kom. 50 
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čeličnog lima debljine 0,6mm završno zaštićena epoksipoliester prahom 
specijalne bele reflektujuće boje, polimerizovanim na 180°C, tip ARCO 
DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 15W/840, 4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 
50Hz.-60Hz.. Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, 
isporučuje se sa priborom za montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom 
od 50,000 sati svodi održavanje na minimum (B50L70).  

- S10-Ugradna svetiljka za direktno osvetljenje, primena u monolitnim i 
modularnim spuštenim plafonima M600 sa vidljivom nosećom 
konstrukcijom, kućište svetiljke izrađeno od čeličnog lima debljine 0,6mm, 
završno zaštićena epoksipoliester prahom specijalne bele reflektujuce boje, 
polimerizovanim na 180°C: poseduje reflektor od anodizovanog 
aluminijuma sa srebrnom prevlakom visoke difuzne refleksije, opalni difuzor 
daje ujednačeno difuzno svetlo i ravnomerno prosvetljenu površinu, bez 
uočljivosti svetlosnih izvora., tip ASTRA DO (Buck)  4xSQ  8,6W/840, 
4000K, 5000Lm, CRI 80, IP40, 220V-240V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka se 
isporučuje sa elektronskim predspojnim priborom klase A2, priborom za 
montažu i sa LED izvorom svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70).  kom. 4 

- P1-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim napajanjem u 
pripravnom spoju, izrađena od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim difuzorom, tip HELIOS 
HWEM/3.2/3/SE/TR  (Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, sa baterijom, invertorom, 
izvorima svetlosti, svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 10 

- P2-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim napajanjem u 
pripravnom spoju, izrađena od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim difuzorom, tip HELIOS 
HWEM/3.2/3/SE/TR  (Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, sa baterijom, invertorom, 
izvorima svetlosti, svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 5 

- P3-Univerzalna nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim 
napajanjem u pripravnom spoju, izrađena  od polikarbonata, tip LOVATO N 
LVNC/3/3/SE/WH  (Buck - AWEX) LED 3W, IP20, 230V, autonomija rada 
3h, sa baterijom, invertorom, izvorom svetlosti. kom. 10 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradnog običnog 
instalacionog prekidača, 230V, 10A, IP20, slično tipu Mosaic 2M, 
"Legrand", bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, prekidačem 2M i 
maskom 2M. 

kom 10 
- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradnog serijskog 

instalacionog prekidača, 230V, 10A, IP20, slično tipu Mosaic 1M, 
"Legrand", bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 2 prekidača 1M i 
maskom 2M. 

kom 32 
- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem senzora pokreta  IP20, ugao 

140stepeni, podesivo delovanje 20s-20min, visina  montaže 2.5-4.5m, 
mogućnost uključenja direktno do 15 prigušnica, slično tipu Osram Vision. kom 20 

        
7.3.2 PRIKLJUČNICE     
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- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 
priključnice (za ugradnju u parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom 
6M, nosačem 6M, 3 utičnice 2M i maskom 6M, sve za parapet. kom 105 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 
priključnice (za ugradnju u parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom 
2M, nosačem 2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za parapet. kom 40 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 
priključnice (za ugradnju u zid) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom 
2M, nosačem 2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za zid. kom 8 

- Nabavka, isporuka  i montaža PVC parapetnog kanala  (približnih dimenzija 
105x50 mm) sa svim neophodnim delovima za montažu, poklopcima, 
pregradom, uglovima, "L" i "T" elementima i slično. Sličan tpu DLP, 
Legrand. Komplet po metru dužnom. m 430 

  Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne          ( 24modula) sa 
8 monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 230V, 16A, 
IP20, i prostorom za ugradnju 6 računarskih priključnica RJ45, 1M  slično 
tipu "Legrand".  kom 20 

        
7.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

7.4.1 

Perforirani pocinkovani nosači kablova postavljeni u spuštenom plafonu i po 
plafonima tehničke centrale  iznad mašinske opreme. 
Obračun i plaćanje po dužnom metru isporučenog i namontiranog 
kablovskog nosača, komplet sa konzolama, montažnim priborom i 
elementima za horizontalna i vertikalna skretanja. 
Kablovski nosači su sledećih dimenzija:     

- PNK-100/35mm m 110 
- PNK-300/50mm m 90 
- PNK-400/50mm m 60 

7.4.2 
Nabavka, isporuka i ugradnja halogen free kablovskih obujmica/ kablovskih 
vezica sa tiplom za ugradnju u plafon za nošenje kablova po plafonu. 
Sve komplet po komadu.     

-   kom 800 

7.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  poboljšanim svojstvima  
izolacije i sa posebnim zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju nastanka 
požara) položeni po kablovskim regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 4x95+50mm2 m 80 

   - NHXHX-Y 5x25mm2 m 48 

   - NHXHX-Y 5x10mm2 m 90 

7.4.4 Isto kao poz. 7.4.3, kablovi za instalaciju osvetljenja, priključnica i izvoda 
termotehničkih instalacija sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 2x1.5 mm2 m 310 

   - NHXHX-Y 3x1.5 mm2 m 1650 

   - NHXHX-Y 3x2.5 mm2 m 3350 
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   - NHXHX-Y 4x1.5 mm2 m 170 

   - NHXHX-Y 5x2.5 mm2 m 30 

   - NHXHX-Y 3x2.5 mm2 za podne priključnice m 500 

        
7.5 INSTALACIJA UZEMLJENJA     

7.5.1 

Isporuka materijala i izrada instalacije izjednačenja potencijala u sanitarnim 
čvorovima i kuhinjama. Na instalaciju se povezuju sve metalne mase u 
sanitarnim čvorovima i druge metalne mase koje normalno nisu pod 
naponom (nosači kablova, vrata, RACk-ovi i slično):     

- Kutije za izjednjačenje potencijala PS49 kom 2 
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 1x4 mm2   m 10 
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 1x6 mm2   m 30 
        

7.6 ISPITIVANJA, MERENJA I ZAVRSNI RADOVI     

7.6.1 

Ispitivanja nakon završetka radova sa izdavanjem atesta : 
- otpornosti petlje, 
- otpornosti uzemljenja, 
- otpornosti izolacije napojnih kablova, 
- neprekidnost zaštitnog provodnika, 
- ugrađene opreme u sklopu električne instalacije.     

  Izrada projekta izvedenog objekta pauš 1 

        

Poz. Opis Jed. mere Količina 

8 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
8.1 DEMONTAŽNI RADOVI     

        
8.1.1 Demontažnim radovima obuhvaćena je kompletna demontaža postojećih 

elektroenergetskih instalacija u poslovnom prostoru koji se adaptira 
(razvodni ormani, kablovi, regali, svetiljke, instalacioni materijal). U okviru 
svake pozicije pored demontažnih radova obuhvaćene su i sve aktivnosti na 
sortiranju i skladištenju demontiranih delova instalacije u prostoru unutar 
objekta i  transport do gradske deponije. pauš. 1 

        
8.2 RAZVODNI ORMANI     

        
8.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-5.1 izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 160A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 
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  Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 3 

  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 12 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 33 

  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 
1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 4 

  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 
400V, 50Hz kom 4 

  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 
upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 4 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
8.2.2 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-5.2 izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 63A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 9 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 36 

  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 
1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 1 

  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 
400V, 50Hz kom 1 

  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 
upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 1 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
8.3 SVETILJKE I INSTALACIONI PRIBOR     

8.3.1 SVETILJKE     
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- S1-Nagradna svetiljka, sa sjajnim, aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, 
Mat "Dark Light" rasterom izrađenim od aluminijuma, anodizovani 
aluminijum sa srebrnom prevlakom visoke difuzne refleksije oblikovan da 
obezbedi efikasno osvetljenje sa ograničenje blještanja saglasno EN 12464 
(UGR < 19), ograničenje Dark limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 
12464; samo kućište izrađeno od čeličnog lima debljine 0,6mm završno 
zaštićena epoksipoliester prahom specijalne bele reflektujuće boje, 
polimerizovanim na 180°C, tip ORIEN DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 
15W/840, 4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka 
poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje se sa priborom 
za montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70).  

kom 84 
- S2-Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje, kućište svetiljke izrađeno od 

ekstrudiranog aluminijuma, završno zaštićena epoksipoliester prahoms 
sitnostrukturne teksture, polimerizovanim na 180°C: poseduje reflektor od 
anodizovanog aluminijuma sa srebrnom prevlakom visoke difuzne refleksije, 
opalni difuzor daje ujednaceno difuzno   
svetlo i ravnomerno prosvetljenu površinu, bez sagledavanja svetlosnih 
izvora, tip VIZIO DO (Buck)  4xSQ  8,6W/840, 4000K, 5000Lm, CRI 80, 
IP40, 220V-240V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka se isporučuje sa elektronskim 
predspojnim priborom klase A2, priborom za montažu i sa LED izvorom 
svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje na minimum 
(B50L70).  kom. 32 

- S6-Nadgradna svetiljka sa kućištem i opalnim difuzorom izrađenim od 
brizganog, UV stabilisanog, V2 samogasivog, bezhalogenog  polikarbonata, 
poliuretanskim vodonepropusnim zaptivačem, tip  TITAN LED  (BERNG)  
LED module SAMSUNG  36W/840, 4000Lm, 4000K, Ra˃80, IP65 , 230V.  
Svetiljka poseduje elektronskim  predspojni pribor, isporučuje se sa 
priborom za montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 sati 
svodi održavanje na minimum (L70).  kom. 1 

- S7-Ugradna, kružna svetiljka sa prestenom bele boje, poseduje 
polikarbonatski odsijač koji je obložen sa aluminijumskim prahom  i 
opalnim difuzorom koji  je UV stabilizovan,  struktura i debljina difuzora  
obezbedjuju uniformnu i visoku distribuciju, tip OFFICE 1 LED 2000  
(Buck - Fosnova)  LED  21W/840, 4000K, 2000Lm, CRI 80, 230V, IP44, 
IK08. Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje 
sa priborom za montažu i sa LED izvorom svetla sa životnim vekom od 
50,000 sati svodi održavanje na minimum (B50L70) kom. 12 

- P1-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim napajanjem u 
pripravnom spoju, izrađena od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim difuzorom, tip HELIOS 
HWEM/3.2/3/SE/TR  (Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, sa baterijom, invertorom, 
izvorima svetlosti, svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 6 

- P2-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim napajanjem u 
pripravnom spoju, izrađena od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim difuzorom, tip HELIOS 
HWEM/3.2/3/SE/TR  (Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, sa baterijom, invertorom, 
izvorima svetlosti, svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 4 
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- P3-Univerzalna nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim 
napajanjem u pripravnom spoju, izrađena  od polikarbonata, tip LOVATO N 
LVNC/3/3/SE/WH  (Buck - AWEX) LED 3W, IP20, 230V, autonomija rada 
3h, sa baterijom, invertorom, izvorom svetlosti. kom. 7 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradnog običnog 
instalacionog prekidača, 230V, 10A, IP20, slično tipu Mosaic 2M, 
"Legrand", bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, prekidačem 2M i 
maskom 2M. 

kom 1 
- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradnog serijskog 

instalacionog prekidača, 230V, 10A, IP20, slično tipu Mosaic 1M, 
"Legrand", bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 2 prekidača 1M i 
maskom 2M. 

kom 28 
- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem senzora pokreta  IP20, ugao 

140stepeni, podesivo delovanje 20s-20min, visina  montaže 2.5-4.5m, 
mogućnost uključenja direktno do 15 prigušnica, slično tipu Osram Vision. kom 18 

        
8.3.2 PRIKLJUČNICE     

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 
priključnice (za ugradnju u parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom 
6M, nosačem 6M, 3 utičnice 2M i maskom 6M, sve za parapet. kom 84 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 
priključnice (za ugradnju u parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom 
2M, nosačem 2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za parapet. kom 32 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 
priključnice (za ugradnju u zid) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom 
2M, nosačem 2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za zid. kom 8 

- Nabavka, isporuka  i montaža PVC parapetnog kanala  (približnih dimenzija 
105x50 mm) sa svim neophodnim delovima za montažu, poklopcima, 
pregradom, uglovima, "L" i "T" elementima i slično. Sličan tpu DLP, 
Legrand. Komplet po metru dužnom. m 370 

        
9.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

8.4.1 

Perforirani pocinkovani nosači kablova postavljeni u spuštenom plafonu i po 
plafonima tehničke centrale  iznad mašinske opreme. 
Obračun i plaćanje po dužnom metru isporučenog i namontiranog 
kablovskog nosača, komplet sa konzolama, montažnim priborom i 
elementima za horizontalna i vertikalna skretanja. 
Kablovski nosači su sledećih dimenzija:     

- PNK-100/35mm m 80 
- PNK-300/50mm m 120 
- PNK-400/50mm m 40 

8.4.2 
Nabavka, isporuka i ugradnja halogen free kablovskih obujmica/ kablovskih 
vezica sa tiplom za ugradnju u plafon za nošenje kablova po plafonu. 
Sve komplet po komadu.     

-   kom 600 



 

 

43 

8.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  poboljšanim svojstvima  
izolacije i sa posebnim zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju nastanka 
požara) položeni po kablovskim regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 4x95+50mm2 m 75 

   - NHXHX-Y 5x25mm2 m 40 

8.4.4 Isto kao poz. 8.4.3, kablovi za instalaciju osvetljenja, priključnica i izvoda 
termotehničkih instalacija sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 2x1.5 mm2 m 310 

   - NHXHX-Y 3x1.5 mm2 m 1150 

   - NHXHX-Y 3x2.5 mm2 m 1890 
        

8.5 INSTALACIJA UZEMLJENJA     

8.5.1 

Isporuka materijala i izrada instalacije izjednačenja potencijala u sanitarnim 
čvorovima i kuhinjama. Na instalaciju se povezuju sve metalne mase u 
sanitarnim čvorovima i druge metalne mase koje normalno nisu pod 
naponom (nosači kablova, vrata, RACk-ovi i slično):     

- Kutije za izjednjačenje potencijala PS49 kom 3 
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 1x4 mm2   m 10 
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 1x6 mm2   m 30 
        

8.6 ISPITIVANJA, MERENJA I ZAVRSNI RADOVI     

8.6.1 

Ispitivanja nakon završetka radova sa izdavanjem atesta : 
- otpornosti petlje, 
- otpornosti uzemljenja, 
- otpornosti izolacije napojnih kablova, 
- neprekidnost zaštitnog provodnika, 
- ugrađene opreme u sklopu električne instalacije.     

  Izrada projekta izvedenog objekta pauš 1 

Poz. Opis Jed. mere Količina 

9 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
9.1 DEMONTAŽNI RADOVI     

        
9.1.1 Demontažnim radovima obuhvaćena je kompletna demontaža postojećih 

elektroenergetskih instalacija u poslovnom prostoru koji se adaptira 
(razvodni ormani, kablovi, regali, svetiljke, instalacioni materijal). U okviru 
svake pozicije pored demontažnih radova obuhvaćene su i sve aktivnosti na 
sortiranju i skladištenju demontiranih delova instalacije u prostoru unutar 
objekta i  transport do gradske deponije. pauš. 1 

        
9.2 RAZVODNI ORMANI     

        
9.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-6.1 izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP kom 1 
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20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 160A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 3 

  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 12 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 33 

  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 
1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 4 

  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 
400V, 50Hz kom 4 

  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 
upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 4 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
9.2.2 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-6.2 izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 63A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 9 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 36 

  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 
1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 1 

  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 
400V, 50Hz kom 1 
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  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 
upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 1 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
9.2.3 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-6a izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 20A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 9 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 6 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
9.3 SVETILJKE I INSTALACIONI PRIBOR     

9.3.1 SVETILJKE     
- S1-Nagradna svetiljka, sa sjajnim, aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, 

Mat "Dark Light" rasterom izrađenim od aluminijuma, anodizovani 
aluminijum sa srebrnom prevlakom visoke difuzne refleksije oblikovan da 
obezbedi efikasno osvetljenje sa ograničenje blještanja saglasno EN 12464 
(UGR < 19), ograničenje Dark limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 
12464; samo kućište izrađeno od čeličnog lima debljine 0,6mm završno 
zaštićena epoksipoliester prahom specijalne bele reflektujuće boje, 
polimerizovanim na 180°C, tip ORIEN DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 
15W/840, 4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka 
poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje se sa priborom 
za montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70).  kom 80 

- S2-Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje, kućište svetiljke izrađeno od 
ekstrudiranog aluminijuma, završno zaštićena epoksipoliester prahoms 
sitnostrukturne teksture, polimerizovanim na 180°C: poseduje reflektor od 
anodizovanog aluminijuma sa srebrnom prevlakom visoke difuzne refleksije, 
opalni difuzor daje ujednaceno difuzno   
svetlo i ravnomerno prosvetljenu površinu, bez sagledavanja svetlosnih 
izvora, tip VIZIO DO (Buck)  4xSQ  8,6W/840, 4000K, 5000Lm, CRI 80, 
IP40, 220V-240V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka se isporučuje sa elektronskim 
predspojnim priborom klase A2, priborom za montažu i sa LED izvorom 
svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje na minimum 

kom. 34 
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(B50L70).  

- S6-Nadgradna svetiljka sa kućištem i opalnim difuzorom izrađenim od 
brizganog, UV stabilisanog, V2 samogasivog, bezhalogenog  polikarbonata, 
poliuretanskim vodonepropusnim zaptivačem, tip  TITAN LED  (BERNG)  
LED module SAMSUNG  36W/840, 4000Lm, 4000K, Ra˃80, IP65 , 230V.  
Svetiljka poseduje elektronskim  predspojni pribor, isporučuje se sa 
priborom za montažu, LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 sati 
svodi održavanje na minimum (L70).  kom. 2 

- S7-Ugradna, kružna svetiljka sa prestenom bele boje, poseduje 
polikarbonatski odsijač koji je obložen sa aluminijumskim prahom  i 
opalnim difuzorom koji  je UV stabilizovan,  struktura i debljina difuzora  
obezbedjuju uniformnu i visoku distribuciju, tip OFFICE 1 LED 2000  
(Buck - Fosnova)  LED  21W/840, 4000K, 2000Lm, CRI 80, 230V, IP44, 
IK08. Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje 
sa priborom za montažu i sa LED izvorom svetla sa životnim vekom od 
50,000 sati svodi održavanje na minimum (B50L70) kom. 12 

- P1-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim napajanjem u 
pripravnom spoju, izrađena od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim difuzorom, tip HELIOS 
HWEM/3.2/3/SE/TR  (Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, sa baterijom, invertorom, 
izvorima svetlosti, svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 5 

- P2-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim napajanjem u 
pripravnom spoju, izrađena od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim difuzorom, tip HELIOS 
HWEM/3.2/3/SE/TR  (Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, sa baterijom, invertorom, 
izvorima svetlosti, svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 4 

- P3-Univerzalna nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim 
napajanjem u pripravnom spoju, izrađena  od polikarbonata, tip LOVATO N 
LVNC/3/3/SE/WH  (Buck - AWEX) LED 3W, IP20, 230V, autonomija rada 
3h, sa baterijom, invertorom, izvorom svetlosti. kom. 7 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradnog običnog 
instalacionog prekidača, 230V, 10A, IP20, slično tipu Mosaic 2M, 
"Legrand", bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, prekidačem 2M i 
maskom 2M. kom 4 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradnog serijskog 
instalacionog prekidača, 230V, 10A, IP20, slično tipu Mosaic 1M, 
"Legrand", bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 2 prekidača 1M i 
maskom 2M. kom 25 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem senzora pokreta  IP20, ugao 
140stepeni, podesivo delovanje 20s-20min, visina  montaže 2.5-4.5m, kom 21 
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mogućnost uključenja direktno do 15 prigušnica, slično tipu Osram Vision. 

        
9.3.2 PRIKLJUČNICE     

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 
priključnice (za ugradnju u parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom 
6M, nosačem 6M, 3 utičnice 2M i maskom 6M, sve za parapet. kom 78 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 
priključnice (za ugradnju u parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom 
2M, nosačem 2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za parapet. kom 34 

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem ugradne monofazne 
priključnice (za ugradnju u zid) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". Komplet sa doznom 
2M, nosačem 2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za zid. kom 8 

- Nabavka, isporuka  i montaža PVC parapetnog kanala  (približnih dimenzija 
105x50 mm) sa svim neophodnim delovima za montažu, poklopcima, 
pregradom, uglovima, "L" i "T" elementima i slično. Sličan tpu DLP, 
Legrand. Komplet po metru dužnom. m 370 

        
9.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

9.4.1 

Perforirani pocinkovani nosači kablova postavljeni u spuštenom plafonu i po 
plafonima tehničke centrale  iznad mašinske opreme. 
Obračun i plaćanje po dužnom metru isporučenog i namontiranog 
kablovskog nosača, komplet sa konzolama, montažnim priborom i 
elementima za horizontalna i vertikalna skretanja. 
Kablovski nosači su sledećih dimenzija:     

- PNK-100/35mm m 80 
- PNK-300/50mm m 120 
- PNK-400/50mm m 40 

9.4.2 
Nabavka, isporuka i ugradnja halogen free kablovskih obujmica/ kablovskih 
vezica sa tiplom za ugradnju u plafon za nošenje kablova po plafonu. 
Sve komplet po komadu.     

-   kom 600 

9.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  poboljšanim svojstvima  
izolacije i sa posebnim zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju nastanka 
požara) položeni po kablovskim regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 4x95+50mm2 m 85 

   - NHXHX-Y 5x25mm2 m 50 

   - NHXHX-Y 5x4mm2 m 100 

9.4.4 Isto kao poz. 9.4.3, kablovi za instalaciju osvetljenja, priključnica i izvoda 
termotehničkih instalacija sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 2x1.5 mm2 m 310 

   - NHXHX-Y 3x1.5 mm2 m 1150 

   - NHXHX-Y 3x2.5 mm2 m 1890 
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9.5 INSTALACIJA UZEMLJENJA     

9.5.1 

Isporuka materijala i izrada instalacije izjednačenja potencijala u sanitarnim 
čvorovima i kuhinjama. Na instalaciju se povezuju sve metalne mase u 
sanitarnim čvorovima i druge metalne mase koje normalno nisu pod 
naponom (nosači kablova, vrata, RACk-ovi i slično):     

- Kutije za izjednjačenje potencijala PS49 kom 3 
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 1x4 mm2   m 10 
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 1x6 mm2   m 30 
        

9.6 ISPITIVANJA, MERENJA I ZAVRSNI RADOVI     

9.6.1 

Ispitivanja nakon završetka radova sa izdavanjem atesta : 
- otpornosti petlje, 
- otpornosti uzemljenja, 
- otpornosti izolacije napojnih kablova, 
- neprekidnost zaštitnog provodnika, 
- ugrađene opreme u sklopu električne instalacije.     

  Izrada projekta izvedenog objekta     

    pauš 1 

        

Poz. Opis Jed. mere Količina 

10 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
        

10.2 RAZVODNI ORMANI     
10.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-7.1 izrađenog od dva puta 

dekapiranog  lima d=1,5-2 mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se izrađuje u stepenu zaštite IP 
20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

  Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim 
vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:     

  Tropolni grebenasti prekidač 250A, dvopoložajni sa nultim položajem (0-1), 
za ugradnju na šinu u ormanu. kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - karakteristike, 
predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 100A, 230 V, 50 Hz, tropolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 1 

  Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 12 

  Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, jednopolni, B - 
karakteristike, predviđen za struju kratkog spoja od 10kA kom 33 
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  Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za ugradnju na vratima sa položajem 
1-0-2, za paljenje osvetljenja kom 5 

  Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen za napon upravljanja 
400V, 50Hz kom 5 

  Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna kontakta od 6A, za napon 
upravljanja 230V, AC, komplet sa postoljem kompl. 5 

  Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata na vratima ormana, namontirano, povezano ispiteno i 
pušteno pod napon. kompl. 1 

        
10.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

10.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  poboljšanim svojstvima  
izolacije i sa posebnim zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju nastanka 
požara) položeni po kablovskim regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

   - NHXHX-Y 4x150+95mm2 m 100 

        

Poz. Opis Jed. mere Količina 

11 INSTALACIJE GROMBRANA I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA 
11.1 Štapna hvataljka sa ranim startovanjem, komplet sa priborom za pričvršćenje 

na jarbol i brojačem udara groma, tip kao DUVAL MESSIEN inox Satelit 3-
45 (45µs),  kom 1 

11.2 Spusni vod gromobranske instalacije izveden od čelične pocinkovane trake 
Fe/Zn 25x4 mm položene po fasadi objekta na potpore za vod, JUS 
N.B4.925-C-8x100-P i  vezanim za oluke stezaljkama JUS N.B4.908. 
Obračun i plaćanje po dužnom metru položene trake, uključujući sledeću 
opremu: m 90 

11.3 Povezivanje na postojeće izvode sa uzemljivača od čelične pocinkovane 
trake Fe/Zn 25x4 mm, za uzemljenje metalnih vrata, oluka, glavne kutije sa 
šinom za izjednačenje potencijala u objektu, pomoćnih sabirnica za 
izjednačenje potencijala u mašinskim podstanicama i tehničkim 
prostorijama. Obračun i plaćanje po dužnom metru ugrađene trake, komplet 
sa svim spojevima. m 300 

11.4 Rastavno ispitni merni spojevi na spusnim vodovima gromobranske 
instalacije sa ukrsnim komadima SRPS NB.4.936 ugrađeni na fasadi zgrade 
u kutije za merni spoj K-M-S. Obračun i plaćanje po komadu izvedenog 
rastavno-ispitnog mernog mesta. kom 2 

11.5 Montaža i povezivanje kutija sa šinom za izjednačenje potencijala SIP (kod 
spratnih ormana na svakom nivou, toplotnoj podstanici, kod razvoda dizel...). 
Obračun i plaćanje po kompletnoj poziciji isporučeno, namontirano i 
povezano. kom 27 

11.6 Polaganje trake Fe/Zn 25x4 mm kroz liftovska okna do lift kućice na 7. 
spratu i povezivanje na glavnu kutiju za izjednačenje potencijala. Obračun i 
plaćanje po dužnom metru ugrađene trake, komplet sa svim spojevima. kom 250 

11.7 Završni radovi i ispitivanja instalacija, merenje prelaznog otpora uzemljenja 
sa izdavanjem svih potrebnih Atesta (paušalno). kom 1 
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SISTEM ZA DOJAVU POŽARA     
  Etaža: Prizemlje 1     
Br.   Naziv    Kol. 

        

1.  Centralna jedinica - U standardnom kućištu, sa napojnim modulom 
150W i maksimalnim  kapacitetom baterija 45Ah; Opremljena sa 
integrisanim modulom za 4 petlje i 504 elementa, kao i montažnom 
pločom sa 5 mesta za proširenje sl. Tipu FC2060-AA SINTESO 

kom. 1 

  Modularna mikroprocesorski kontrolisana adresabilna centrala sistema 
detekcije požara, prefabrikovana, zasnovana na komunikaciji sa standardnim 
i inteligentnim javljačima požara i drugim elementima preko veceg broja 
petlji kapaciteta max 1512 adresa.  
Centrala može da procesira signale sa raznih detektorskih sistema kao što su:  
–  FD20 uređaji iz Sinteso serije  
–  Kolektivni detektori iz MS7/9/24, DS11 serije 
–  Adresabilni detektori iz MS9i serije  
Centrala poseduje osvetljeni LCD displej sa 8x40 karaktera za prikaz 
tekstualnih  informacija u mirnom stanju i instrukcija operatoru u alarmnom 
stanju uz korišćenje odgovarajućeg menija za komunikaciju.  
Centrala poseduje mogućnost mrežnog povezivanja sa drugim centralama i 
PP terminalima preko FCNet busa (maksimalno 64 uređaja), kao i integrisani 
Web server i mogućnost povezivanja preko BACnet/IP protokola. 
Centrala je opremljena sa montažnom pločom za proširenje sa raznim 
modulima. Centrala poseduje 12 programibilnih digitalnih ulaza/izlaza za 
upravljanje tehničkim sistemima u slučaju požara. 
Centrala poseduje 2 relejna izlaza za daljinsku signalizaciju opšteg alarma i 
greške. 
Centrala poseduje 2 nadzirana izlaza za daljinsku signalizaciju alarma, 
greške, kao i 2 izlaza za sirene 
Centrala poseduje mogućnost integracije u sisteme za centralni nadzor i 
upravljanje.  
Ugradjena je napojna jedinica (24V/150W) za mrežno napajanje i 
automatsko punjenje akumulatorske baterije za rezervno napajanje u trajanju 
od 72 sata u mirnom stanju i dodatnih 30 min. u stanju alarma.  
Centrala je ugradjena u standardno kućište i osim osnovne opreme, sadrži i 
sledeće elemente: 

    

  FCL2001-A1 modul za proširenje kapaciteta centralnog uređaja sa 4 petlje, 
tj. 8 stub linija, ukupni kapacitet 254 adrese; Montira se u card cage 

kom. 2 

  Baterija 12V 27Ah kom. 1 
        
21. Sitan montažni materijal pauš 1 
22. Testiranje linija i puštanje u rad pauš 1 
23. Obuka pauš 1 

        
SISTEM ZA DOJAVU POŽARA     
  Etaža:  2. sprat     
Br.   Naziv    Kol. 
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1.  Adresabilni automatski optički detektor požara sl.tipu FDO221 
SINTESO C-LINE, 

kom. 6 

  Dimni detektor požara širokog spektra sa analizom požarnih parametara 
preko detektorskih algoritama (DA) i automatskom kompenzacijom štetnih 
uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se mogu javiti (prašina, 
vlakna, insekti, vlažnost, kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, vibracije, 
udari i sl.). 
Detektor poseduje opto-elektronsku komoru i optički senzora za detekciju 
tamnih i svetlih dimnih čestica sa povećanim imunitetom prema lažnim 
alarmima.   
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u krugu od 360º kao i ugradjeni 
izolator linije od kratkog spoja i prekida.  
Detektor se adresira i podešava sa centralnog uređaja, i svi detektori koriste 
isti tip podnožja. Radna temperatura detektora je -10... +60 °C. Kategorija 
zaštite je IP43 (IP44 sa dodacima). 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 standardima.  
Detektor poseduje VdS G204018 i LPCB 126ab/02 sertifikate. 

    

3.  Podnožje adresabilnih detektora požara, sa odstojnicima za uvod kabla 
sa strane maksimalnog prečnika kabla 6mm sl.tipu FDB221 SINTESO, 
S-LINE, C-LINE 

kom. 6 

  Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala otpornog na udarce, vibracije 
i ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik kablova je od 
0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je čisto bela, RAL 9010 

    

5. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 8 
6. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom aktivacijom sl. Tipu 

FDME221 SINTESO   
kom. 1 

  Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem lomljenjem 
zaštitnog stakla. U javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja i 
prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 sertifikate 

    

7. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 1 
9.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 1 
  Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 105dB/1m, podešavanje 24 

različitih upozoravajućih tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-7 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 

    

        
10. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I polaganje     
   - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 90 
   - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 30 
11. Instalaciona cev HF Ø16mm m 120 
12. Obujmice za cevi HF kom 40 
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13. Obujmice negorive kom 20 
        

STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM     
  Etaža:2. sprat     
Br.   Naziv    Kol. 

        

2 Modul RJ-45 kategorije 6, 
- isporuka, montaža, povezivanje kom 6 

  Napomena:parapetni kanali i montažna oprema specificirani su projektom 
elektroenrgetskih inastalacija     

        
3 Bakarni parični kabl, FTP LSHF-FR, kategorije 6, 4x2x0,5 mm. 

- isporuka, polaganje m 300 
        
8 Atestiranje linkova kategorije 6 sa izradom mernog protokola kom 6 
        

12 Isporuka i ugradnja perforiranog nosača kablova (PNK)sa potrebnim 
elementima za vešanje za betonsku tavanicu 

    

        
  - dimenzija 100x50mm  m 30 
        

SISTEM ZA DOJAVU POŽARA     
  Etaža:  3. sprat     
Br.   Naziv    Kol. 

        

1.  Adresabilni automatski optički detektor požara sl.tipu FDO221 
SINTESO C-LINE, 

kom. 46 

  Dimni detektor požara širokog spektra sa analizom požarnih parametara 
preko detektorskih algoritama (DA) i automatskom kompenzacijom štetnih 
uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se mogu javiti (prašina, 
vlakna, insekti, vlažnost, kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, vibracije, 
udari i sl.). 
Detektor poseduje opto-elektronsku komoru i optički senzora za detekciju 
tamnih i svetlih dimnih čestica sa povećanim imunitetom prema lažnim 
alarmima.   
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u krugu od 360º kao i ugradjeni 
izolator linije od kratkog spoja i prekida.  
Detektor se adresira i podešava sa centralnog uređaja, i svi detektori koriste 
isti tip podnožja. Radna temperatura detektora je -10... +60 °C. Kategorija 
zaštite je IP43 (IP44 sa dodacima). 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 standardima.  
Detektor poseduje VdS G204018 i LPCB 126ab/02 sertifikate. 

    

        
2. Adresabilni automatski termodiferencijalni/termomaksimalni detektor 

požara sl.tipu FDT221 SINTESO C-LINE 
kom. 1 
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  Termički detektor požara sa analizom požarnih parametara  preko 
detektorskih algoritama (DA)  i automatskom kompenzacijom štetnih uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se mogu javiti (prašina, 
vlakna, insekti, vlažnost, kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, vibracije, 
udari i sl.).  
Detektor poseduje 2 redundantna temperaturna senzora tako da se može 
upotrebiti bilo kao termodiferencijalni bilo kao termomaksimalni. Detektor 
radi na principu merenja  temperature ambijenta i temperature u kućištu, tako 
da se  povećanje temperature ambijenta detektuje pravovremeno, u skladu sa 
algoritmom.  
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u krugu od 360ş kao i ugradjeni 
izolator linije od kratkog spoja i prekida. 
Detektor se adresira i podešava sa centralnog uređaja, i svi detektori koriste 
isti tip podnožja. Radna temperatura detektora je -10... +50 °C ili  
-10... +70 °C u zavisnosti od podešavanja. 
Kategorija zaštite je IP43 (IP54 sa dodacima) 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 standardima.  
Detektor poseduje VdS G204020 i LPCB 126aa/02 sertifikate. 

    

3.  Podnožje adresabilnih detektora požara, sa odstojnicima za uvod kabla 
sa strane maksimalnog prečnika kabla 6mm sl.tipu FDB221 SINTESO, 
S-LINE, C-LINE 

kom. 47 

  Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala otpornog na udarce, vibracije 
i ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik kablova je od 
0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je čisto bela, RAL 9010 

    

4.  Dodatno podnožje za nadgradnju sl.tipu FDB291 kom. 47 
  Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm; Sa oprugom za povezivanje sa 

podnožjem; Ukupna visina sa detektorom 60mm. Boja je čisto bela, RAL 
9010 

    

5. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 47 
        
6. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom aktivacijom sl. Tipu 

FDME221 SINTESO   
kom. 2 

  Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem lomljenjem 
zaštitnog stakla. U javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja i 
prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 sertifikate 

    

7. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2 
        
8.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 2 
  Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 105dB/1m, podešavanje 24 

različitih upozoravajućih tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-7 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 
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9. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I polaganje     
   - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 450 
   - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 200 
        
10. Instalaciona cev HF Ø16mm m 650 
        
11. Obujmice za cevi HF kom 300 
        
12. Obujmice negorive kom 540 
        

STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM     
  Etaža: 3. sprat     
Br.   Naziv    Kol. 

        

1 Stojeći orman 19" 27U 600x600, FD3 
- prednja perforirana vrata, demontažna zadnja i bočne strane  
- opticki patch panel sa 12 SC duplex adaptera MULTIMODE -1 kom 
- patch panel 25 x RJ-45 cat 3 - 2 kom 
- patch panel 24 x RJ-45 cat 6a - 7 kom 
- ranžirni prsten - 5 kom 
- ventilatorski panel 
- napojne šine 
- isporuka, montaža, povezivanje 

kom 1 
        
2 Modul RJ-45 kategorije 6, 

- isporuka, montaža, povezivanje kom 160 
  Napomena:parapetni kanali i montažna oprema specificirani su projektom 

elektroenrgetskih inastalacija     
        
3 Bakarni parični kabl, FTP LSHF-FR, kategorije 6, 4x2x0,5 mm. 

- isporuka, polaganje m 6.000 
        
4 Optički kabl, MM, 50/125, 4 vlakna, LSHF-FR. 

- isporuka, polaganje m 45 
        
5 Instalacioni kabl JH(St)H 50x2x0.8 mm. 

- isporuka, polaganje m 60 
        
6 Prespojni optički kabl (patch cord) 

- isporuka, povezivanje kom 4 
        
7 Prespojni kabl (patch cord) FTP kategorije 6  

- isporuka, povezivanje kom 160 
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8 Atestiranje linkova kategorije 6 sa izradom mernog protokola kom 160 
        
9 Atestiranje optičkih linkova sa izradom mernog protokola kom 4 
        

10 Ispitivanje i puštanje u rad paus 1 
        

11 Uređaj za besprekidno napajanje rekabilan 1200 W / 1500 VA, Ulaz 230V / 
Izlaz 230V , Interface portovi: SmartSlot, USB ; Extended runtime model, 
visina 2U  
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1 

        
12 Isporuka i ugradnja perforiranog nosača kablova (PNK)sa potrebnim 

elementima za vešanje za betonsku tavanicu 
    

        
  - dimenzija 100x50mm  m 120 
  - dimenzija 50x50mm  m 30 

        
SISTEM ZA DOJAVU POŽARA     
  Etaža:  4. sprat     
Br.   Naziv    Kol. 

        

1.  Adresabilni automatski optički detektor požara sl.tipu FDO221 
SINTESO C-LINE, 

kom. 61 

  Dimni detektor požara širokog spektra sa analizom požarnih parametara 
preko detektorskih algoritama (DA) i automatskom kompenzacijom štetnih 
uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se mogu javiti (prašina, 
vlakna, insekti, vlažnost, kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, vibracije, 
udari i sl.). 
Detektor poseduje opto-elektronsku komoru i optički senzora za detekciju 
tamnih i svetlih dimnih čestica sa povećanim imunitetom prema lažnim 
alarmima.   
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u krugu od 360º kao i ugradjeni 
izolator linije od kratkog spoja i prekida.  
Detektor se adresira i podešava sa centralnog uređaja, i svi detektori koriste 
isti tip podnožja. Radna temperatura detektora je -10... +60 °C. Kategorija 
zaštite je IP43 (IP44 sa dodacima). 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 standardima.  
Detektor poseduje VdS G204018 i LPCB 126ab/02 sertifikate. 

    

        
2.  Podnožje adresabilnih detektora požara, ravno, za uvod kablova samo 

sa gornje strane sl.tipu FDB222 SINTESO,S-LINE, C-LINE 
kom. 13 

  Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala otpornog na udarce, vibracije 
i ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik kablova je od 
0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je čisto bela, RAL 9010 
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3.  Podnožje adresabilnih detektora požara, sa odstojnicima za uvod kabla 
sa strane maksimalnog prečnika kabla 6mm sl.tipu FDB221 SINTESO, 
S-LINE, C-LINE 

kom. 48 

  Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala otpornog na udarce, vibracije 
i ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik kablova je od 
0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je čisto bela, RAL 9010 

    

4.  Dodatno podnožje za nadgradnju sl.tipu FDB291 kom. 48 
  Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm; Sa oprugom za povezivanje sa 

podnožjem; Ukupna visina sa detektorom 60mm. Boja je čisto bela, RAL 
9010 

    

5. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 61 
        
6. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom aktivacijom sl. Tipu 

FDME221 SINTESO   
kom. 2 

  Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem lomljenjem 
zaštitnog stakla. U javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja i 
prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 sertifikate 

    

7. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2 
        
8. Paralelni indikator požara sl. Tipu FDAI91 SINTESO  kom. 13 
  Moderni ravan dizajn, povezivanje sa terminalima bez šrafova; Montira se na 

zid ili plafon, dimenzije 62 x 37 x 24 mm 
    

        
9.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 2 
  Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 105dB/1m, podešavanje 24 

različitih upozoravajućih tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-7 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 

    

        
10. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I polaganje     
   - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 500 
   - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 200 
        
11. Instalaciona cev HF Ø16mm m 700 
        
12. Obujmice za cevi HF kom 250 
        
13 Obujmice negorive kom 540 
STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM     
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  Etaža: 4. sprat     
Br.   Naziv    Kol. 

        

1 Stojeći orman 19" 27U 600x600, FD4 
- prednja perforirana vrata, demontažna zadnja i bočne strane  
- opticki patch panel sa 12 SC duplex adaptera MULTIMODE -1 kom 
- patch panel 25 x RJ-45 cat 3 - 2 kom 
- patch panel 24 x RJ-45 cat 6a - 8 kom 
- ranžirni prsten - 5 kom 
- ventilatorski panel 
- napojne šine 
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1 

        
2 Modul RJ-45 kategorije 6, 

- isporuka, montaža, povezivanje kom 182 
  Napomena:parapetni kanali i montažna oprema specificirani su projektom 

elektroenrgetskih inastalacija     
        
3 Bakarni parični kabl, FTP LSHF-FR, kategorije 6, 4x2x0,5 mm. 

- isporuka, polaganje m 7.000 
        
4 Optički kabl, MM, 50/125, 4 vlakna, LSHF-FR. 

- isporuka, polaganje m 50 
        
5 Instalacioni kabl JH(St)H 50x2x0.8 mm. 

- isporuka, polaganje m 65 
        
6 Prespojni optički kabl (patch cord) 

- isporuka, povezivanje kom 4 
        
7 Prespojni kabl (patch cord) FTP kategorije 6  

- isporuka, povezivanje kom 182 
        
8 Atestiranje linkova kategorije 6 sa izradom mernog protokola kom 182 
        
9 Atestiranje optičkih linkova sa izradom mernog protokola kom 4 
        

10 Ispitivanje i puštanje u rad paus 1 
        

11 Uređaj za besprekidno napajanje rekabilan 1200 W / 1500 VA, Ulaz 230V / 
Izlaz 230V , Interface portovi: SmartSlot, USB ; Extended runtime model, 
visina 2U  
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1 

        
12 Isporuka i ugradnja perforiranog nosača kablova (PNK)sa potrebnim 

elementima za vešanje za betonsku tavanicu 
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  - dimenzija 100x50mm  m 100 
        
  - dimenzija 50x50mm  m 20 
        
  SKS instalacije za računarsku učionicu 423     

13 Stojeći orman 19" 15U 600x600, FD4 
- prednja perforirana vrata, demontažna zadnja i bočne strane  
- opticki patch panel sa 12 SC duplex adaptera MULTIMODE -1 kom 
- patch panel 24 x RJ-45 cat 6a - 4 kom 
- ranžirni prsten - 4 kom 
- ventilatorski panel 
- napojne šine 
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1 

        
14 Modul RJ-45 kategorije 6, 

- isporuka, montaža, povezivanje u podne kutije predviđene projektom jake 
struje kom 75 

  Napomena:parapetni kanali i montažna oprema specificirani su projektom 
elektroenrgetskih inastalacija     

        
15 Bakarni parični kabl, FTP LSHF-FR, kategorije 6, 4x2x0,5 mm. 

- isporuka, polaganje m 1.500 
        

SISTEM ZA DOJAVU POŽARA     
  Etaža:  5. sprat     
Br.   Naziv    Kol. 

        

1.  Adresabilni automatski optički detektor požara sl.tipu FDO221 
SINTESO C-LINE, 

kom. 37 

  Dimni detektor požara širokog spektra sa analizom požarnih parametara 
preko detektorskih algoritama (DA) i automatskom kompenzacijom štetnih 
uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se mogu javiti (prašina, 
vlakna, insekti, vlažnost, kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, vibracije, 
udari i sl.). 
Detektor poseduje opto-elektronsku komoru i optički senzora za detekciju 
tamnih i svetlih dimnih čestica sa povećanim imunitetom prema lažnim 
alarmima.   
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u krugu od 360º kao i ugradjeni 
izolator linije od kratkog spoja i prekida.  
Detektor se adresira i podešava sa centralnog uređaja, i svi detektori koriste 
isti tip podnožja. Radna temperatura detektora je -10... +60 °C. Kategorija 
zaštite je IP43 (IP44 sa dodacima). 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 standardima.  
Detektor poseduje VdS G204018 i LPCB 126ab/02 sertifikate. 

    

        
2.  Podnožje adresabilnih detektora požara, sa odstojnicima za uvod kabla 

sa strane maksimalnog prečnika kabla 6mm sl.tipu FDB221 SINTESO, 
S-LINE, C-LINE 

kom. 37 
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  Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala otpornog na udarce, vibracije 
i ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik kablova je od 
0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je čisto bela, RAL 9010 

    

3.  Dodatno podnožje za nadgradnju sl.tipu FDB291 kom. 37 
  Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm; Sa oprugom za povezivanje sa 

podnožjem; Ukupna visina sa detektorom 60mm. Boja je čisto bela, RAL 
9010 

    

4. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 37 
        
5. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom aktivacijom sl. Tipu 

FDME221 SINTESO   
kom. 2 

  Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem lomljenjem 
zaštitnog stakla. U javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja i 
prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 sertifikate 

    

6. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2 
        
7.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 2 
  Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 105dB/1m, podešavanje 24 

različitih upozoravajućih tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-7 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 

    

        
8. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I polaganje     
   - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 350 
   - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 220 
        
9. Instalaciona cev HF Ø16mm m 570 
        
10. Obujmice za cevi HF kom 200 
        
11. Obujmice negorive kom 300 
STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM     
  Etaža: 5. sprat     
Br.   Naziv    Kol. 
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1 Stojeći orman 19" 27U 600x600, FD5 
- prednja perforirana vrata, demontažna zadnja i bočne strane  
- opticki patch panel sa 12 SC duplex adaptera MULTIMODE -1 kom 
- patch panel 25 x RJ-45 cat 3 - 2 kom 
- patch panel 24 x RJ-45 cat 6a - 7 kom 
- ranžirni prsten - 5 kom 
- ventilatorski panel 
- napojne šine 
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1 

        
2 Modul RJ-45 kategorije 6, 

- isporuka, montaža, povezivanje kom 164 
  Napomena:parapetni kanali i montažna oprema specificirani su projektom 

elektroenrgetskih inastalacija     
        
3 Bakarni parični kabl, FTP LSHF-FR, kategorije 6, 4x2x0,5 mm. 

- isporuka, polaganje m 5.000 
        
4 Optički kabl, MM, 50/125, 4 vlakna, LSHF-FR. 

- isporuka, polaganje m 55 
        
5 Instalacioni kabl JH(St)H 50x2x0.8 mm. 

- isporuka, polaganje m 75 
        
6 Prespojni optički kabl (patch cord) 

- isporuka, povezivanje kom 4 
        
7 Prespojni kabl (patch cord) FTP kategorije 6  

- isporuka, povezivanje kom 164 
8 Atestiranje linkova kategorije 6 sa izradom mernog protokola kom 164 
9 Atestiranje optičkih linkova sa izradom mernog protokola kom 4 
        

10 Ispitivanje i puštanje u rad paus 1 
        

11 Uređaj za besprekidno napajanje rekabilan 1200 W / 1500 VA, Ulaz 230V / 
Izlaz 230V , Interface portovi: SmartSlot, USB ; Extended runtime model, 
visina 2U  
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1 

12 Isporuka i ugradnja perforiranog nosača kablova (PNK)sa potrebnim 
elementima za vešanje za betonsku tavanicu 

    

  - dimenzija 100x50mm  m 100 
        
SISTEM ZA DOJAVU POŽARA     
  Etaža:  6. sprat     
Br.   Naziv    Kol. 

        

1.  Adresabilni automatski optički detektor požara sl.tipu FDO221 
SINTESO C-LINE, 

kom. 37 
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  Dimni detektor požara širokog spektra sa analizom požarnih parametara 
preko detektorskih algoritama (DA) i automatskom kompenzacijom štetnih 
uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se mogu javiti (prašina, 
vlakna, insekti, vlažnost, kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, vibracije, 
udari i sl.). 
Detektor poseduje opto-elektronsku komoru i optički senzora za detekciju 
tamnih i svetlih dimnih čestica sa povećanim imunitetom prema lažnim 
alarmima.   
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u krugu od 360º kao i ugradjeni 
izolator linije od kratkog spoja i prekida.  
Detektor se adresira i podešava sa centralnog uređaja, i svi detektori koriste 
isti tip podnožja. Radna temperatura detektora je -10... +60 °C. Kategorija 
zaštite je IP43 (IP44 sa dodacima). 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 standardima.  
Detektor poseduje VdS G204018 i LPCB 126ab/02 sertifikate. 

    

        
2.  Podnožje adresabilnih detektora požara, sa odstojnicima za uvod kabla 

sa strane maksimalnog prečnika kabla 6mm sl.tipu FDB221 SINTESO, 
S-LINE, C-LINE 

kom. 37 

  Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala otpornog na udarce, vibracije 
i ogrebotine sa terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik kablova je od 
0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je čisto bela, RAL 9010 

    

3.  Dodatno podnožje za nadgradnju sl.tipu FDB291 kom. 37 
  Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm; Sa oprugom za povezivanje sa 

podnožjem; Ukupna visina sa detektorom 60mm. Boja je čisto bela, RAL 
9010 

    

4. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 37 
        
5. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom aktivacijom sl. Tipu 

FDME221 SINTESO   
kom. 2 

  Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem lomljenjem 
zaštitnog stakla. U javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja i 
prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 sertifikate 

    

6. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2 
        
7.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 2 
  Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 105dB/1m, podešavanje 24 

različitih upozoravajućih tonova, za montažu na zid, izrađena od bele ABS 
plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-7 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 
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8. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I polaganje     
   - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 300 
   - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 190 
9. Instalaciona cev HF Ø16mm m 300 
10. Obujmice za cevi HF kom 150 
11. Obujmice negorive kom 300 
        

STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM     
  Etaža: 6. sprat     
Br.   Naziv    Kol. 

        

1 Stojeći orman 19" 27U 600x600, FD6 
- prednja perforirana vrata, demontažna zadnja i bočne strane  
- opticki patch panel sa 12 SC duplex adaptera MULTIMODE -1 kom 
- patch panel 25 x RJ-45 cat 3 - 2 kom 
- patch panel 24 x RJ-45 cat 6a - 7 kom 
- ranžirni prsten - 5 kom 
- ventilatorski panel 
- napojne šine 
- isporuka, montaža, povezivanje 

kom 1 
        
2 Modul RJ-45 kategorije 6, 

- isporuka, montaža, povezivanje kom 148 
  Napomena:parapetni kanali i montažna oprema specificirani su projektom 

elektroenrgetskih inastalacija     
        
3 Bakarni parični kabl, FTP LSHF-FR, kategorije 6, 4x2x0,5 mm. 

- isporuka, polaganje m 5.000 
        
4 Optički kabl, MM, 50/125, 4 vlakna, LSHF-FR. 

- isporuka, polaganje m 65 
        
5 Instalacioni kabl JH(St)H 50x2x0.8 mm. 

- isporuka, polaganje m 80 
        
6 Prespojni optički kabl (patch cord) 

- isporuka, povezivanje kom 4 
        
7 Prespojni kabl (patch cord) FTP kategorije 6  

- isporuka, povezivanje kom 148 
        
8 Atestiranje linkova kategorije 6 sa izradom mernog protokola kom 148 
        
9 Atestiranje optičkih linkova sa izradom mernog protokola kom 4 
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10 Ispitivanje i puštanje u rad paus 1 
        

11 Uređaj za besprekidno napajanje rekabilan 1200 W / 1500 VA, Ulaz 230V / 
Izlaz 230V , Interface portovi: SmartSlot, USB ; Extended runtime model, 
visina 2U  
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1 

        
12 Isporuka i ugradnja perforiranog nosača kablova (PNK)sa potrebnim 

elementima za vešanje za betonsku tavanicu 
    

        
  - dimenzija 100x50mm  m 100 

        
SISTEM ZA DOJAVU POŽARA     
  Etaža:  7. sprat     
Br.   Naziv    Kol. 

        

10. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I polaganje     
   - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 70 
   - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 70 
        

STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM     
  Etaža: 7. sprat     
Br.   Naziv    Kol. 

        

4 Optički kabl, MM, 50/125, 4 vlakna, LSHF-FR. 
- isporuka, polaganje m 65 

5 Instalacioni kabl JH(St)H 50x2x0.8 mm. 
- isporuka, polaganje m 80 

     
ISPITIVANjA, MERENjA I ZAVRŠNI RADOVI   

 Ispitivanja nakon završetka radova sa izdavanjem atesta: 
- otpornosti petlje, 
- otpornosti uzemljenja, 
- otpornosti izolacije napojnih kablova, 
- neprekidnost zaštitnog provodnika, 
- ugrađene opreme u sklopu električne instalacije. Izrada projekta 
izvedenog objekta    

 

 
 
У цену урачунати (неће се посебно плаћати):  
1. Набавку, транспорт и уградњу материјала  
2. Потребне скеле  
3.Заштиту места рада од прашине и оштећења (по потреби направити заштиту са 
подконструкцијом и дебљом ПВЦ фолијом), због посебног значаја објекта, сви радови се 
морају радити са неопходном заштитом осталих елемената ентеријера, опреме...( да се 
прашина не простире са места рада у околину).  
4. Чишћење места извођења радова - свакодневно чишћење - завршно чишћење свих 
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површина. 
5. Заштиту простора за време трајања радова од евентуалних временских непогода (настале 
штете сноси Извођач)                                                                                   
6. Свакодневно одвожење шута на депонију ван круга Факултета (одређује извођач) - сав шут 
са места рада се мора износити у врећама које обезбеђује извођач радова, депоновати на 
место које одреди извођач, до даљег одвоза (што се неће посебно плаћати) 
7. Све потребне Атесте, упутства, обуку за руковање.  
8. Потребна осигурања: 

а. осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима,  
б. осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и  
в. осигурања радова.  

  
Понуђачи могу да понуде одговарајућа добра, односно добра која потпуно испуњавају 
техничке спецификације дефинисане у конкурсној документацији тј. техничке захтеве у 
којима су предвиђене карактеристике материјала, радова и сл. а које одговарају потребама 
наручиоца. 
Пре уградње и/или испоруке опреме и материјала потребна је писана сагласност Надзорног 
органа. 
Цена достављена у обрасцу понуде, обухвата све потребне припремне и завршне радове који 
обезбеђују квалитетан и завршен посао, као и све трошкове за рад, материјал, алат,... 
Сва оштећења делова подова, зидова, плафона, инсталација, инвентара и осталог извођач 
доводи у првобитно функционално стање о свом трошку.  
Извођач је дужан да свакодневно након завршеног посла очисти простор који је користио и 
који му је дат на коришћење у току радова (ходници, степениште, мокри чвор, итд. ).  
Динамику извођења радова одређује наручилац.  
Набавку, транспорт и уградњу материјала извршити након одобрења наручиоца  и узимања 
мера непосредно пре почетка радова.  
Извођач је дужан да радове изврши у свему према техничком опису, техничким условима, 
предмеру радова и овим напоменама. Количине у овом предмеру су оквирне. Инвеститор 
задржава право да на основу своје процене, током извођења радова, одустане од неке 
позиције из предмера као и да мења количине из предмера. У случају повећања, смањења, 
или сторнирања појединих позиција из предмера, настале вишкове, мањкове или сторнирања 
Извођач је обавезан да усвоји без примедби и ограничења, као и без права на одштету. 
Обавезно по завршетку сваке позиције (а пре почетка нове) позвати представника наручиоца 
да изврши преглед радова и количина. 
Плаћање је по стварно изведеним количинама. 
Пре давања понуде обавезан је обилазак места рада у циљу упознавања са  врстом  и  обимом 
посла.  
Пре почетка извођења радова проверити мере на лицу места. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 
75. Закона, и то: 

 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
 одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно  извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 

 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

Доказ за правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре;  
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала; 
 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Доказ за предузетнике и физичка лица:  
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
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3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 

Доказ:  
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, 
и то:  
1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно 

да:  
- није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре објављивања 
позива на Порталу јавних набавки; 
Доказ: Понуђач доставља потврду Народне банке Србије - одељење за 
принудну наплату у Крагујевцу, да у последњих дванаест месеци од дана 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био 
неликвидан. 
Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним 
подацима о фирми и исказом која се потврда жели. Адреса: 
sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs; zahtevzapotvrde@nbs.rs. Све додатне 
информације могу се добити на телефон 034-307-890. 

 
- је у три обрачунска периода који претходе објављивању јавног позива (2013, 
2014. и 2015. година) остварио приход у укупном износу од минимум 
120.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
Доказ:    Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне 
регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних 
лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за 
оцену бонитета за 2013, 2014 и 2015. годину. 
* Понуђач који је регистрован као предузетник, а пословне књиге не води по 
систему двојног књиговодства, дужан је да достави копије финансијских 
извештаја за 2013, 2014 и 2015. годину. 
* Уколико понуђач не може да добије бонитет за 2015. годину, дужан је да 
приложи биланс стања и успеха за 2015. годину. 
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2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да: 

- је у периоду последњих три године од дана објављивања позива за 
подношење понуда, (2013, 2014. и 2015.) извео радове сличне предмету јавне 
набавке, на најмање 5 објеката, чија је вредност у збирном износу већа од 
троструког износа достављене понуде, без урачунатог ПДВ-а. 
Доказ: Попуњен, потписан и оверен образац Списак изедених радова 
(Поглавље XII) и потврде наручилаца  о изведеним радовима које морају бити 
попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца (Поглавље 
XIII). 
 

3) Да понуђач располаже довољним техничким  капацитетом, односно да: 
 
- поседује у свом власништву, закупу или лизингу минимално једно теретно 
возило-камион, носивости минимално 2 тоне; 
Доказ: Понуђач доставља фотокопију саобраћајне дозволе за теретно возило и 
прочитану саобраћајну дозволу, а  уколико није уписан као власник возила у 
саобраћајној дозволи, понуђач је дужан да достави и доказ о правном основу 
коришћења возила (уговор о купопродаји, или уговор о лизингу, или уговор о 
закупу и слично) 
 

4)  Да понуђач располаже довољним кадровским  капацитетом, односно да: 
- има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано 
најмање 30 (тридесет) радника на позицијама које су у непосредној вези са 
предметом јавне набавке; 
Доказ: Понуђач доставља копије М обрaзаца или адекватан уговор о 
ангажовању за тражени кадровски капацитет. 
 
- има најмање једног извршиоца који поседује важећу и одговарајућу личну 
лиценцу (450 и 453) за одговорног извођача радова; 
Доказ: Понуђач доставља копију лиценце оверену личним печатом са потврдом 
о важењу  издатом  од  Инжењерске коморе Србије, заједно са доказима о 
радном статусу - копијом М обрасца или уговора о ангажовању. 
 
- има најмање једно запослено лице са положеним испитом о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или 
уговор са овлашћеним правним лицем за обављање послова  безбедности и 
здравља на раду и противпожарне заштите 

          Доказ:  Понуђач доставља фотокопију решења о положеном стручном испиту о 
практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на 
раду или фотокопију уговора са овлашћеним правним лицем за обављање 
послова  безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите. 
 

1.3. Посебан захтев: 

Обавезно је да потенцијални понуђачи, пре подношења понуде, посете 
локацију која је предмет јавне набавке како би стекли увид у све информације 
које су неопходне за припрему понуде. 
Доказ: Образац изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који 
се попуњава,потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом 
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(Поглавље XV). 
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да 
понуђач изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави доказ. 
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да било који учесник 
заједничке понуде изврши увид у пословне просторије наручиоца и достави 
доказ. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона.  
Начин достављања доказа: 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја о стручној оцени оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на 
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року 
за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити 
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена 
документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о 
јавним набавкама, понуђач може сагласно члану 79. став 9. истог Закона, уместо доказа, 
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. Образац ове изјаве дат је у поглављу XI. 

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама лица која су уписана у регистар 
понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе да 
испуњавају услове утврђене одредбама члана 75. став 1. тачке 1) до 4) истог Закона. Регистар 
понуђача је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у Регистру понуђача. 
Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли 

је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.  
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на 
страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног 
тумача. 
 
4.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: 
Економски факултет у Београду, Каменичка 6, 11000 Београд, соба 139, са назнаком  
„Понуда за јавну набавку радова - електро-монтажни радови (замена пратеће опреме и 

расветних тела лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности зграде 
Економског факултета Универзитета у Београду, 

број 07/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 
08.06.2016 године, до 11,00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену 
понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако 
да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
Јавно отварање понуда одржаће се 08.06.2016 године, у 11,30 часова, у радним просторијама 
Економског факултета у Београду, ул. Каменичка 6, сала 603, VI спрат. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати 
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење за учешће у 
поступку јавног отварања понуда. 
 
4.2.1.Понуда мора да садржи: 
Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ДОКАЗЕ, ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане 
конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки образац потписан и 
оверен печатом од стране одговорног лица, на начин прецизиран конкурсном 



 

 

70 

документацијом. (уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, 
то ће за понуђаче који наступају самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за 
групу понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача). 
Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац 
трошкова припреме понуде, потписан и оверен печатом (поглавље VIII у конкурсној 
документацији). 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни 
део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
оверава печатом. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попуњавати, потписивати и оверавати печатом обрасце дате у конкурсној документацији.  
То се не односи на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу (поглавље IX у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној 
понуди, поглавље X у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 
2. Закона о јавним набавкама). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље IX у конкурсној документацији - 
Образац изјаве о независној понуди, поглавље X у конкурсној документацији – Образац 
изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког 
учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и 
печатом оверава образац који се на њега односи. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
 
4.3. ПАРТИЈЕ 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
 
4.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде.  
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Економски факултет у 
Београду, Каменичка 6, 11000 Београд, са назнаком  
„Измена понуде за јавну набавку радова - електро-монтажни радови (замена пратеће опреме 
и расветних тела лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског 
факултета Универзитета у Београду, број 07/2016 - НЕ ОТВАРАТИ" или  
„Допуна понуде за јавну набавку радова - електро-монтажни радови (замена пратеће опреме 
и расветних тела лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског 
факултета Универзитета у Београду, број 07/2016 - НЕ ОТВАРАТИ " или  
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„Опозив понуде за јавну набавку радова - електро-монтажни радови (замена пратеће опреме 
и расветних тела лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског 
факултета Универзитета у Београду, број 07/2016 - НЕ ОТВАРАТИ " или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - електро-монтажни радови (замена 
пратеће опреме и расветних тела лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности 
зграде Економског факултета Универзитета у Београду 07/2016 - НЕ ОТВАРАТИ ".   
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
 

4.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
4.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити 
организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 
тог подизвођача. 
 
4.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:  



 

 

72 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
-  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
4.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

4.9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања  
Плаћање се врши на следећи начин: 
Наручилац ће авансно уплатити износ од 25% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), а 
преостали део уговорене цене биће исплаћен у року који не може бити краћи од 15 дана, нити 
дужи од 45 дана, од дана пријема исправног рачуна који испоставља понуђач, а на основу 
окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из усвојене понуде, и потписаних од стране стручног надзора, уз важећа 
средства финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење посла и 
евентуално плаћање уговорне казне. 
Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
4.9.2. Захтеви у погледу вршења контроле и надзора 
Наручилац има право да врши контролу и надзор над извођењем радова и да свакодневно 
врши оцену квалитета истих. 
Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом контроле вршења радова, утврди да исти нису 
прописаног квалитета, овлашћен је да се писаним путем одмах обрати Извођачу радова, са 
захтевом да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима. 
Уколико Извођач радова своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца и стандардима 
за ову врсту посла, исто представља основ за раскид Уговора и евентуалну накнаду 
причињене штете. 
 
4.9.3. Захтев у погледу временa извођења радова 
Понуђач је дужан да електро-монтажне радове (замена пратеће опреме и расветних тела лед 
светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског факултета у 
Београду заврши у року који не може бити дужи од 45 календарских дана од дана увођења у 
посао, а према динамици која ће се утврдити са наручиоцем. Највећи део посла ће се 
обављати за време распуста, када нема активности на факултету. У осталом периоду, 
рачунати на могућност прекидања радова у простору где су радови отпочели, са 
настављањем касније, због активности на Факултету (настава, испитни рокови, упис и сл.)  
Ако технолошки процес и динамика радова то захтевају, извођач радова биће у обавези да 
ради  и ван радног времена, суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 7 (седам) дана у 
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недељи, у свим временским условима, водећи рачуна о несметаном функционисању процеса 
рада Наручиоца, а све у договору са Наручиоцем. 
Извођач радова се обавезује да предметне радове обавља ажурно и квалитетно са довољним 
бројем својих запослених, у свему према важећим законским прописима, професионалним 
стандардима, нормативима струке за ту врсту радова и добрим пословним обичајима. 
 
 
4.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
 
4.9.5. Захтев у погледу гарантног рока 
Гарантни рок на изведене радове и уграђени материјал не може бити краћи од 3 године. 
 

4.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, 
са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Понуђена цена је фиксна, односно иста се не може мењати од дана подношења понуде до 
дана закључења уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона.  
Образац структуре цене (поглавље VII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у 
складу са упутством датим у конкурсној документацији. 
 
4.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОК5АЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
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4.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
4.12.1. Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, за повраћај аванса, за 
добро извршењe посла и отклањање грешака у гарантном року 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем, односно група 
понуђача, у обавези је да, уз понуду, достави: 
а) банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од најмање 5% (процената) од укупне 
понуђене цене, односно вредности понуде, на име гаранције за обештећење Наручиоца 
уколико понуђач одбије да потпише уговор након што је његова понуда изабрана као 
најповољнија, са важношћу од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. 
б) обзиром да наручилац даје аванс од 25 %(процената) од укупно уговорене цене (са ПДВ-
ом), оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да ће, у случају да 
његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу буде додељен уговор, у року од 8 
(осам) дана по потписивању уговора, издати у корист наручиоца безусловну банкарску 
гаранцију за повраћај аванса са клаузулом „неопозива" „без приговора" „на први позив 
наплатива", у висини уговореног аванса, са урачунатим ПДВ-ом, са роком важења 30 
(тридесет) дана дужим од уговореног рока за извођење радова. 
в) оригиналну изјаву - писмо о намерама банке којим се банка обавезује да ће, у случају да 
његова понуда буде изабрана као најповољнија и понуђачу буде додељен уговор, у року од 8 
(осам) дана по потписивању уговора, издати у корист наручиоца безусловну банкарску 
гаранцију за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року, са 
калузулом „неопозива" „без приговора" „на први позив наплатива", на износ од најмање 10% 
(процената) од укупне вредности уговора, којом обезбеђује да ће испоштовати своје уговорне 
обавезе, са роком доспећа од најмање 30 (тридесет) дана од дана истека гарантног рока за 
изведене радове и уграђени материјал. 
Ако понуђач не достави Наручиоцу тражене гаранције у утврђеном року, Наручилац може да 
једнострано раскине уговор и активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде. 
 
 
4.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које 
је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која 
би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну 
имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим 
понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 
који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 
мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин. 
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4.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail: nabavka@ekof.bg.ac.rs или факсом на број 011/2639-560) 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 07/2016”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
 
4.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
4.16. НЕГАТИВНE РЕФЕРЕНЦE 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 
Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року: 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
    односно уговором;  
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 
    и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 
    у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама. 
 

4.17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 

ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
4.18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити 
уговор оном понуђачу који понуди краћи рок извођења предметних радова. 
У случају истог понуђеног рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 
Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку понуђену цену, 
исти рок испоруке и исти рок плаћања. 
Извлачење путем жреба наручилац ће се извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
што ће називе понуђача који имају исту понуђену цену, исти рок плаћања и исти рок 
испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци. Комисија ће сачинити записник 
који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача. 
Сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање. 
Уколико позвани понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без 
понуђача. 
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4.19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
  
4.20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
4.21. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.  
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:  
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 
или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 
4.22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео, или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно предајом у 
писарници наручиоца, електронском поштом на e-mail nabavka@ekof.bg.ac.rs, факсом на број 
011/2639-560 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року 
од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок 
за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки.  
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
законом и другим прописом. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
4.23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
 



 

 

79 

 

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда за јавну набавку радова - електро-монтажни радови (замена пратеће опреме и 
расветних тела лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског 
факултета Универзитета у Београду, ЈН бр. 07/2016. 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

Интернет страница на којој су докази из 
чл.77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не 
достављају уз понуду): 

 

Понуђач је уписан у регистар понуђача: 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

Напомена: Понуђач заокружује начин подношења понуде и попуњава табелу под 3) подаци 
о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно табелу под 4) подаци о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 

 

А) САМОСТАЛНО  
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 
1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 
1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ 

ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: електро-монтажни радови (замена пратеће опреме 
и расветних тела лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности зграде 
Економског факултета у Београду број 07/2016, према захтевима из Техничке спецификације 
(поглавље II Конкурсне документације) 
 

 
 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA     
 Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala 

potrebnog za kvalitetnu izradu instalacija. 
Ugradnja u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama a u skladu sa važećim propisima i 
standardima.  
Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije. 
Dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima. 
Sav upotrebljen materijal mora odgovarati važećim standardima i biti visokog kvaliteta. 
Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima za 
predmetne vrste radova. 
U cenu se uračunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i porezi na rad i 
materijal. 
Cena obuhvata i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije. 

Poz. Opis 
Jed. 

mere 
Koli-

čina 
Jed. cena Uk. cena 

1. GLAVNI NAPOJNI KABLOVI, ORMANI         
      

1.0 DEMONTAŽNI RADOVI     
      

1.0.1 Demontažnim radovima obuhvaćena je kompletna 
demontaža postojećih elektroenergetskih 
instalacija u poslovnom prostoru koji se adaptira 
(razvodni ormani, kablovi, regali, instalacioni 
materijal). U okviru svake pozicije pored 
demontažnih radova obuhvaćene su i sve 
aktivnosti na sortiranju i skladištenju demontiranih 
delova instalacije u prostoru unutar objekta i  
transport do gradske deponije. pauš. 1   

      
 UKUPNO 0.1  

      
1.1. GLAVNI RAZVOD 0,4kV MREŽA - 1NE     
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 Nabavka, isporuka, šemiranje, montaža i 
povezivnja razvodnog ormana +1NE, izrađenog 
od tipski testiranog 0,4kV rasklopnog bloka,  
tip kao PRISMA P ''Schneider Electric'', prema 
standardu IEC 60439-1, sledećih karakteristika:                              
- slobodnostojeći, sa staklenim vratima na 
dovodnim i izvodnim poljima, i metalnim vratima 
na kablovskim poljima, sa prednje strane                      
- spoljni stepen zaštite min. IP30                                        
- pristup opremi i kablovima sa prednje strane                                                                                                   
- izrađen od prefabrikovanih elemenata                                                                                                                                            
- forma separacije 2b                                                                                                      
- sa in-duct konekcijama u kablovskim poljima                                                                            
- sistem horizontalnih i vertikalnih bakarnih 
sabirnica 100x10                                                                                                                             
- sastavljenog od 5 polja ukupnih dimenzija 
3050x2100x400mm koji se oprema sledećom 
opremom: kom. 1,00 

1 Dovodno polje D1, dimenzija 
(650+150)x2100x400mm   

 NN zaštitni prekidač Schneider Electric 
MASTERPACT NT16H1 1600A, 42kA, 3P3T, u 
fiksnoj izvedbi,  sa zaštitnom jedinicom 
MICROLOGIC 2.0A, vertikalnim  gornjim i 
prednjim donjim priključcima, pomoćnim 
kontaktima OF za signalizaciju stanja glavnih 
kontakata i SD za signalizaciju ispada prekidača i 
naponskim MX okidačem za isključenje 230V. kom. 1,00 

 Taster "pečurka" za prinudno isključenje 
Schneider Electric XB7ES545P, otpuštanje 
zakretanjem, 1NC+1NO. kom. 1,00 

 Signalne sijalice za signalizaciju prisustva 
mrežnog napona Schneider Electric 
XB7EV03MP, f22mm, 230V, sa LED diodom. kom. 3,00 

 Strujni reduktor Schneider Electric TI 1500/5A kom. 4,00 
 Odvodnici prenapona Schneider Electric 

iPRD65, izvlačivi 65kA / 20kA, 230/400V, vreme 
odziva < 25ns, sa idikacijom dotrajalosti, 3P+N. kom. 1,00 

 Nosač - rastavljač za cilindrične osigurače 
Schneider Electric STI, 1P, 400V  sa cilindričnim 
osiguračem tipa gG/gL 10A, dimenzija 10,3x38, 
500V, 80kA sa topljivim umetcima 2A.  kom. 10,00 

 Digitalni merni uređaj Schnider Electric 
METSEPM3250 sa integrisanim  modulom za 
MODBUS komunikaciju.  kom. 1,00 

 Minijaturni automatski zaštitni prekidači-
"automatski osigurači" Schneider Electric C60L, 
50A, 4P, 15kA, C. kom. 1,00 

2 Izvodno polje IP1 dimenzija 600x2100x400mm   

######### 
1.125.844,36 

318.895,22 
318.895,22 

606,52 
606,52 
302,48 
907,44 

10.226,28 
40.905,12 
30.230,69 
30.230,69 

488,49 
4.884,90 

21.000,00 
21.000,00 

4.552,71 
4.552,71 

66.052,33 
66.052,33 
15.000,64 

105.004,48 
19.381,12 
19.381,12 
19.381,12 
19.381,12 
19.381,12 
58.143,36 
19.381,12 
96.905,60 
15.000,64 
45.001,92 
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 NN zaštitni prekidač Schneider Electric 
COMPACT NSX400F, 36kA, u fiksnoj izvedbi, 
3P3t, sa zaštitnom jedinicom Micrologic 2.3, 
400A, za zaštitu ormana kompenzacije. kom. 1,00 

 NN zaštitni prekidač Schneider Electric 
COMPACT NSX100F, 36kA, u fiksnoj izvedbi, 
3P3t, sa zaštitnom jedinicom TM-D, 100A. kom. 7,00 

 NN zaštitni prekidač Schneider Electric 
COMPACT NSX250F, 36kA, u fiksnoj izvedbi, 
3P3t, sa zaštitnom jedinicom TM-D, 250A. kom. 1,00 

 NN zaštitni prekidač Schneider Electric 
COMPACT NSX160F, 36kA, u fiksnoj izvedbi, 
3P3t, sa zaštitnom jedinicom TM-D, 160A. kom. 1,00 

3 Kablovsko polje KP1, dimenzija 
400x2100x400mm   

4 Izvodno polje IP2, dimenzija 
(650+150)x2100x400mm   

 NN zaštitni prekidač Schneider Electric 
COMPACT NSX250F, 36kA, u fiksnoj izvedbi, 
3P3t, sa zaštitnom jedinicom TM-D, 250A. kom. 3,00 

 NN zaštitni prekidač Schneider Electric 
COMPACT NSX160F, 36kA, u fiksnoj izvedbi, 
3P3t, sa zaštitnom jedinicom TM-D, 160A. kom. 5,00 

 NN zaštitni prekidač Schneider Electric 
COMPACT NSX100F, 36kA, u fiksnoj izvedbi, 
3P3t, sa zaštitnom jedinicom TM-D, 100A. kom. 3,00 

8 Kablovsko polje K1.2, dimenzija 
400x2100x400mm   

 Ostali materijal-natpisne pločice, provodnici za 
šemiranje, kablovske uvodnice, vijčani materijal... 

paušal
no 1,00 

 

  UKUPNO +1NE   
1.2 Agregatsko napajanje     

1.2.1 Glavni razvodni orman montiran u prostoriji 
TP1.2. Orman je slobodnostojeći za unutrašnju 
montažu, stepena zaštite IP31. U razvodni orman 
biće ugrađena, međusobno povezana i ispitana 
sledeća oprema:   

230,00 
230,00 

15.000,00 
30.000,00 
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- Glavni niskonaponski tropolni prekidač, 690V, 
50Hz, za fiksnu montažu, sa ručicom za ručno 
uključenje/isključenje, sa podnaponskim 
okidačem, sa termomagnetnim okidačem TM(In)D 
elektromagnetnim okidačem za standardnu zaštitu 
sa magnetnim okidačem za zaštitu od kratkog 
spoja (fiksna struja isključenja bez vremenskog 
zatezanja) i termičkim okidačem za zaštitu od 
preopterećenja (0.8-1)In (sa fiksnim vremenskim 
zatezanjem kod isključenja), sa ručicom za ručno 
uključenje/isključenje, sa podnaponskim 
okidačem, nominalne struje prekidača 100A, 
kategorije upotrebe A, naznačenom graničnom 
moći prekidanja struje kratkog spoja na 400V 
(Icu), naznačene radne moći prekidanja struje 
kratkog spoja (Ics = % od Icu), naznačenom moći 
uključenja struje kratkog spoja (Icm) saglasno 
SRPS/IEC 947-2, sledećih nominalnih struja In/ 
nazivnih struja termomagnetnog člana TM / struja 
delovanja magnetnog okidača/Icu/% od Icu:   

- 160A/160A/25kA/100% kom 1 
- Niskonaponski tropolni prekidač, 690V, 50Hz, za 

fiksnu montažu, sa termomagnetnim okidačem 
TM(In)D elektromagnetnim okidačem za 
standardnu zaštitu sa magnetnim okidačem za 
zaštitu od kratkog spoja (fiksna struja isključenja 
bez vremenskog zatezanja) i termičkim okidačem 
za zaštitu od preopterećenja (0.8-1)In (sa fiksnim 
vremenskim zatezanjem kod isključenja), sa 
ručicom za ručno uključenje/isključenje, sa 
podnaponskim okidačem, nominalne struje 
prekidača 100A, kategorije upotrebe A, 
naznačenom graničnom moći prekidanja struje 
kratkog spoja na 400V (Icu), naznačene radne 
moći prekidanja struje kratkog spoja (Ics = % od 
Icu), naznačenom moći uključenja struje kratkog 
spoja (Icm) saglasno JUS/IEC 947-2, sledećih 
nominalnih struja In/ nazivnih struja 
termomagnetnog člana TM / struja delovanja 
magnetnog okidača/Icu/% od Icu:   

-  - 100A/ 63A/25kA/100% kom 2 
  - 100A/ 40A/25kA/100% kom 2 

-  - 100A/ 20A/25kA/100% kom 8 
 (Tip kao Compact NSX100N "Schneider 

Electric")   
- Voltmetarska preklopka, 12A, 7-položajna (svi 

linijski i svi fazni naponi, sa nultim polozajem), 
"multi-fixing" montaza, IP 40. kom 1 

- V-metar, 0-500V, 72x72, sličan tipu VLT kom 1 

15.000,00 
30.000,00 
15.000,00 

120.000,00 
1.800,00 
1.800,00 
5.400,00 
5.400,00 
3.600,00 
3.600,00 
3.600,00 
3.600,00 
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- Ampermetar 200A kom 1 
- Strujni transformator 200/5A kom 1 
- 3 kom. bakarna šina 20x3mm (faza)   
- 1 kom. bakarna šina 20x3mm (nula)   
- 1 kom. bakarna šina 20x3mm (zemlja)   

 Ostali sitan materijal, škarine kleme, VS kleme, Pg 
uvodnice, žica za šemiranje, natpisne pločice, itd.   

 

 Sve komplet plaća se po ormanu. kom 1,00   
      

1.2.2 ATS      
 ATS / INS 80A, Mains/Standby Changeovers, 

tropolni ATS (Automatic Transfer Switch), orman 
preklopne automatike u sopstvenom metalnom 
ormanu za montažu na zid. ATS je kontrolisan 
komandnim modulom prisustva faza i naponskom 
stabilnosti, kao komandno upravljačom tablom, za 
automatsko prebacivanje potrošača sa mreže na 
generator i obrnuto. Tabla sa automatikom za 
automatsko uključivanje generatora i prebacivanje 
ATS kod nestanka mrežnog napona i vraćanja na 
mrežu kod ponovnog vraćanja mrežnog napona. 
Orman ima, na vratima, LED pokazivače stanja 
prisustva napona mreža/generator. DEA ima 
mogućnost regulacije, odstupanja napona kada će 
se napajanje prebaciti na generator i na kojem 
naponu će se vratiti na mrežno napajanje, kao i 
regulacije vremena kašnjenja startovanja motora i 
vremena ponovnog vraćanja na mrežu kod dolaska 
mrežnog napona.   kom. 1,00   

      
1.2.3 DIZEL AGREGAT     

 Automatski, kompaktni, standby dizel električni 
agregat sledećih karakteristika; snaga  - 80kVA, sa 
faktorom snage cosf = 0.8, napona 3x400/220V, 
50Hz. Režim rada – Standby – na promenljivom 
opterećenju i bez mogućnosti preopterećenja. Broj 
obrtaja - 1500min-1, Motor – 6 cilindara u liniji, 
četvorotaktni dizel , vodom hlađen, sa direktnim 
ubrizgavanjem goriva sa elektronskom 
regulacijom broja obrtaja motora, punjač 
akumulatora (alternator) 12V pogonjen preko 
kaiša motora. Alternator  četvoropolni, trofazni, 
jednoležajni samo-pobudni, samo-regulisani, bez 
četkica, mehanički zaštićen, otporan na kapanje po 
IP21, sa izolacijom klase H. Automatska 
regulacija napona u granicama ±1% od 0 do 100% 
opterećenja, tip kao J88K SDMO. kom. 1,00   
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1.2.4 KABLOVI     
 Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  

poboljšanim svojstvima  izolacije i sa posebnim 
zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju 
nastanka požara) položeni po kablovskim 
regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. Kablovi su tipa i preseka  
NHXHX-Y 4x95+50mm2 m 70,00   

  UKUPNO AGREGATSKO NAPAJANJE  
      

1.1.5 KOMPENZACIJA REAKTIVNE SNAGE     
 Isporuka i ugradnja polja kompenzacije RO-K , 

izrađenog od modularnog ormana Schneider 
Electric SPACIAL SM NSYSM2012602DP, 
dimenzija 2000x1200x600mm, sa metalnom 
montažnom pločom i postoljem 100mm,   koje se 
oprema sledećom opremom kom. 1,00 

 Nosač - rastavljač za cilindrične osigurače 
Schneider Electric STI, 1P, 400V  sa cilindričnim 
osiguračem tipa gG/gL 10A, dimenzija 10,3x38, 
500V, 80kA sa topljivim umetcima 2A.  kom. 5,00 

 Rastavljač-osigurač Schneider Electric ISFT 
100, 100A, 3P. kom. 8,00 

 Kontaktor za upravljanje kondenzatorskim 
baterijama Schneider Electric LC1-DTK12P7, 
40kVAr, 1NO+2NC, 230V, 50/60Hz. kom. 8,00 

 Kondenzatorske baterije SCHNEIDER 
ELECTRIC BLRCH125A150B44, 440V, 
12,5/15kVAr. kom. 2,00 

 Kondenzatorske baterije SCHNEIDER 
ELECTRIC BLRCH250A300B44, 440V, 
25/30kVAr. kom. 6,00 

 Regulator za upravljanje automatskom 
kompenzacijom Schneider Electric VARLOGIC 
NR12. kom. 1,00 

 Ventilator sa filterom NSYCVF165M230PF, 
230VAC, 165m3/h, dimenzija 223x223mm i  
termostatom NSYCCOTHO.  kom. 1,00 

 Bakarne sabirnice 50x10mm, L=2m. kom. 3,00 

143.946,46 
143.946,46 

488,49 
2.442,45 
3.791,44 

30.331,52 
17.088,43 

136.707,44 
6.344,00 

12.688,00 
10.150,00 
60.900,00 
49.161,49 
49.161,49 

9.469,47 
9.469,47 

19.250,00 
57.750,00 

  UKUPNO POLJE KOMPENZACIJE K1   
 UKUPNO 1.  

Poz. Opis 
Jed. 

mere 
Količin

a 
Jed. cena Uk. cena 

2. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
      

2.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     
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2.4.1 

Perforirani pocinkovani nosači kablova postavljeni 
u spuštenom plafonu i po plafonima tehničke 
centrale  iznad mašinske opreme. 
Obračun i plaćanje po dužnom metru isporučenog 
i namontiranog kablovskog nosača, komplet sa 
konzolama, montažnim priborom i elementima za 
horizontalna i vertikalna skretanja. 
Kablovski nosači su sledećih dimenzija:     

- PNK-400/50mm m 80   
- PNK-600/50mm m 30   
 Zaštita kablova  m 80   

 UKUPNO 2  

      

Poz. Opis 
Jed. 

mere 
Količin

a 
Jed. cena Uk. cena 

3 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
      

3.2 RAZVODNI ORMANI     
      

3.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-P2.1 
izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 250A, dvopoložajni 
sa nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 40A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 7 

 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 12 

42000,00 
42000,00 
21000,00 
21000,00 

2600,00 
18200,00 

32 
32 
32 

384 
32 

480 
260 

1820 
275 

1925 
145 

10.15 
1 
1 
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 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 15 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 7 

 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 7 

 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 7 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

 

 UKUPNO RO-P2.1     
      

3.2.9 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-P2a 
izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-SU 
ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 25A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Tropolni grebenasti prekidač 40A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Tropolni grebenasti prekidač 63A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Tropolni grebenasti prekidač 80A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 20A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 3 

 Automatski zaštitni prekidač 40A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 3 

4200 
42000,00 

3600,00 
3600,00 
3600,00 
3600,00 
5700,00 
5700,00 
6500,00 
6500,00 
1500,00 
4500,00 
2600,00 
7800,00 
4100,00 

12300,00 
10100,00 
30300,00 
10500,00 
31500,00 

320,00 
960,00 
320,00 

1280,00 
320,00 

2240,00 
2600,00 
5200,00 
2750,00 

16500,00 
1450,00 
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 Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 3 

 Automatski zaštitni prekidač 80A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 3 

 Automatski zaštitni prekidač 100A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 3 

 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 3 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 4 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 7 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 2 

 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 6 

 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 1 

 Svetlosni prekidač (luxomat) Tip IC2000P  
“Merlin Gerin”, komplet sa foto-sondom i kablom 
do sonde (cca 20m) kom 1 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

1.450,00 
9100,00 
9100,00 

10,00 
10,00 

 UKUPNO RO-P2a     
      
 UKUPNO 3.2  

      
3.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

3.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  
poboljšanim svojstvima  izolacije i sa posebnim 
zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju 
nastanka požara) položeni po kablovskim 
regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

  - NHXHX-Y 4x150+95mm2 m 65   

  - NHXHX-Y 5x4mm2 m 62   



 

 

91 

      

 UKUPNO 3.4  

 

     
 
 
 
 

3.5 SVETILJKE I INSTALACIONI PRIBOR ZA 
AMFITEATAR A6     

3.5.1 SVETILJKE     
- S1-Nagradna svetiljka, sa sjajnim, 

aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, Mat 
"Dark Light" rasterom izrađenim od aluminijuma, 
anodizovani aluminijum sa srebrnom prevlakom 
visoke difuzne refleksije oblikovan da obezbedi 
efikasno osvetljenje sa ograničenje blještanja 
saglasno EN 12464 (UGR < 19), ograničenje Dark 
limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 12464; 
samo kućište izrađeno od čeličnog lima debljine 
0,6mm završno zaštićena epoksipoliester prahom 
specijalne bele reflektujuće boje, polimerizovanim 
na 180°C, tip ORIEN DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 
15W/840, 4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 
50Hz.-60Hz.. Svetiljka poseduje elektronski 
predspojni pribor klase A2, isporučuje se sa 
priborom za montažu, LED izvor svetla sa 
životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje 
na minimum (B50L70).  kom 42   

- S8-Ugradna svetiljka predviđena za montažu u 
monolitne spuštene plafone  i spuštene plafone 
modula 600x600 sa vidljivim nosačima, sa 
sjajnim, aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, 
Mat "Dark Light" rasterom izrađenim od 
aluminijuma, anodizovani aluminijum sa srebrnom 
prevlakom visoke difuzne refleksije oblikovan da 
obezbedi efikasno osvetljenje sa ograničenje 
blještanja saglasno EN 12464 (UGR < 19), 
ograničenje Dark limita 65° ≤1000  (cd/m²)  
saglasno sa EN 12464; samo kućište izrađeno od 
čeličnog lima debljine 0,6mm završno zaštićena 
epoksipoliester prahom specijalne bele 
reflektujuće boje, polimerizovanim na 180°C, tip 
ARCO DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 15W/840, 
4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 50Hz.-60Hz.. 
Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor 
klase A2, isporučuje se sa priborom za montažu, 
LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 
sati svodi održavanje na minimum (B50L70).  kom. 14   
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- S9-Ugradna svetiljka predviđena za montažu u 
monolitne spuštene plafone  i spuštene plafone 
modula 600x600 sa vidljivim nosačima, sa 
sjajnim, aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, 
Mat "Dark Light" rasterom izrađenim od 
aluminijuma, anodizovani aluminijum sa srebrnom 
prevlakom visoke difuzne refleksije oblikovan da 
obezbedi efikasno osvetljenje sa ograničenje 
blještanja saglasno EN 12464 (UGR < 19), 
ograničenje Dark limita 65° ≤1000  (cd/m²)  
saglasno sa EN 12464; samo kućište izrađeno od 
čeličnog lima debljine 0,6mm završno zaštićena 
epoksipoliester prahom specijalne bele 
reflektujuće boje, polimerizovanim na 180°C; 
poseduje  Emergency modul, tip ARCO DLM 2 
EM (Buck) 2xLedStrip 15W/840, 4000Lm, 
4000K, Ra 80, IP20, 230V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka 
poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, 
isporučuje se sa priborom za montažu, LED izvor 
svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70).  kom. 7   

- S7-Ugradna, kružna svetiljka sa prestenom bele 
boje, poseduje polikarbonatski odsijač koji je 
obložen sa aluminijumskim prahom  i opalnim 
difuzorom koji  je UV stabilizovan,  struktura i 
debljina difuzora  obezbedjuju uniformnu i visoku 
distribuciju, tip OFFICE 1 LED 2000  (Buck - 
Fosnova)  LED  21W/840, 4000K, 2000Lm, CRI 
80, 230V, IP44, IK08. Svetiljka poseduje 
elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje 
sa priborom za montažu i sa LED izvorom svetla 
sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70) kom. 50   

- P1-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa 
lokalnim napajanjem u pripravnom spoju, izrađena 
od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim 
difuzorom, tip HELIOS HWEM/3.2/3/SE/TR  
(Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, 
sa baterijom, invertorom, izvorima svetlosti, 
svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 7   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradnog običnog instalacionog prekidača, 230V, 
10A, IP20, slično tipu Mosaic 2M, "Legrand", 
bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 
prekidačem 2M i maskom 2M. kom 6   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
senzora pokreta  IP20, ugao 140stepeni, podesivo 
delovanje 20s-20min, visina  montaže 2.5-4.5m, 
mogućnost uključenja direktno do 15 prigušnica, 

kom 15   
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slično tipu Osram Vision. 

 UKUPNO 3.5  
3.6 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

3.6.1 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  
poboljšanim svojstvima  izolacije i sa posebnim 
zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju 
nastanka požara) položeni po kablovskim 
regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

  - NHXHX-Y 4x150+95mm2 m 70   
  - NHXHX-Y 5x4mm2 m 68   

3.6.2 
Isto kao poz. 3.6.1, kablovi za instalaciju 
osvetljenja, priključnica i izvoda termotehničkih 
instalacija sledećih tipova i preseka: 

    

  - NHXHX-Y 3x1.5 mm2 m 1086   
 UKUPNO 3.6  

   UKUPNO 3  

Poz. Opis 
Jed. 

mere 
Količin

a 
Jed. cena Uk. cena 

4 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
4.2 RAZVODNI ORMANI     

      
4.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-1.1 

izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 250A, dvopoložajni 
sa nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 40A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 3 

42000,00 
42000,00 
21000,00 
21000,00 

2600,00 
7800,00 
4100,00 
4100,00 

10100,00 
10100,00 

320,00 
320,00 
320,00 

3840,00 
320,00 

5760,00 
2600,00 

20800,00 
2750,00 
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 Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 80A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 12 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 18 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 8 

 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 8 

 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 8 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

22000,00 
1450,00 

11.600,00 
10,00 
10,00 

 UKUPNO RO-1.1     
4.2.7 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-1a 

izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 20A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 6 

42000,00 
42000,00 

3600,00 
3600,00 

320,00 
1920,00 

320,00 
1920,00 

10,00 
10,00 
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 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 6 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

 

 UKUPNO RO-1a     
      
 UKUPNO 4.2  

      
4.3 SVETILJKE I INSTALACIONI PRIBOR     

4.3.1 SVETILJKE     
- S8-Ugradna svetiljka predviđena za montažu u 

monolitne spuštene plafone  i spuštene plafone 
modula 600x600 sa vidljivim nosačima, sa 
sjajnim, aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, 
Mat "Dark Light" rasterom izrađenim od 
aluminijuma, anodizovani aluminijum sa srebrnom 
prevlakom visoke difuzne refleksije oblikovan da 
obezbedi efikasno osvetljenje sa ograničenje 
blještanja saglasno EN 12464 (UGR < 19), 
ograničenje Dark limita 65° ≤1000  (cd/m˛)  
saglasno sa EN 12464; samo kućište izrađeno od 
čeličnog lima debljine 0,6mm završno zaštićena 
epoksipoliester prahom specijalne bele 
reflektujuće boje, polimerizovanim na 180°C, tip 
ARCO DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 15W/840, 
4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 50Hz.-60Hz.. 
Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor 
klase A2, isporučuje se sa priborom za montažu, 
LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 
sati svodi održavanje na minimum (B50L70).  kom. 24   
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- S9-Ugradna svetiljka predviđena za montažu u 
monolitne spuštene plafone  i spuštene plafone 
modula 600x600 sa vidljivim nosačima, sa 
sjajnim, aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, 
Mat "Dark Light" rasterom izrađenim od 
aluminijuma, anodizovani aluminijum sa srebrnom 
prevlakom visoke difuzne refleksije oblikovan da 
obezbedi efikasno osvetljenje sa ograničenje 
blještanja saglasno EN 12464 (UGR < 19), 
ograničenje Dark limita 65° ≤1000  (cd/m²)  
saglasno sa EN 12464; samo kućište izrađeno od 
čeličnog lima debljine 0,6mm završno zaštićena 
epoksipoliester prahom specijalne bele 
reflektujuće boje, polimerizovanim na 180°C; 
poseduje  Emergency modul, tip ARCO DLM 2 
EM (Buck) 2xLedStrip 15W/840, 4000Lm, 
4000K, Ra 80, IP20, 230V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka 
poseduje elektronski predspojni pribor klase A2, 
isporučuje se sa priborom za montažu, LED izvor 
svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70).  kom. 13   

- P1-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa 
lokalnim napajanjem u pripravnom spoju, izrađena 
od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim 
difuzorom, tip HELIOS HWEM/3.2/3/SE/TR  
(Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, 
sa baterijom, invertorom, izvorima svetlosti, 
svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 5   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradnog običnog instalacionog prekidača, 230V, 
10A, IP20, slično tipu Mosaic 2M, "Legrand", 
bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 
prekidačem 2M i maskom 2M. kom 10   

 UKUPNO 4.3  
      

4.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

4.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  
poboljšanim svojstvima  izolacije i sa posebnim 
zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju 
nastanka požara) položeni po kablovskim 
regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

  - NHXHX-Y 4x150+95mm2 m 64   

  - NHXHX-Y 5x4mm2 m 68   

4.4.4 
Isto kao poz. 4.4.3, kablovi za instalaciju 
osvetljenja, priključnica i izvoda termotehničkih 
instalacija sledećih tipova i preseka: 
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  - NHXHX-Y 3x1.5 mm2 m 252   
 UKUPNO 4.4  
      

 UKUPNO 4  

Poz. Opis 
Jed. 

mere 
Količin

a 
Jed. cena Uk. cena 

5 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
5.2 RAZVODNI ORMANI     

      
5.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-2.1 

izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju.U ormane ugraditi osnovni 
materijal i opremu prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 160A, dvopoložajni 
sa nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 40A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 2 

 Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 80A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 12 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 8 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 4 

42000,00 
42000,00 
21000,00 
21000,00 

2600,00 
5200,00 
4100,00 
4100,00 

10100,00 
10100,00 

320,00 
320,00 
320,00 

3840,00 
320,00 

2560,00 
2600,00 

10400,00 
2750,00 

11000,00 
1450,00 

1.450,00 
10,00 
10,00 
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 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 4 

 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 1 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

 

 UKUPNO RO-2.1     
5.2.6 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-RCa 

izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 63A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 40A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 3 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

42000,00 
42000,00 

5700,00 
5700,00 
2600,00 
7800,00 

10,00 
10,00 

 UKUPNO RO-Rca     
      

5.2.7 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-2a 
izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju.U ormane ugraditi osnovni 
materijal i opremu prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 20A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 

kom 1 

42000,00 
42000,00 

3600,00 
3600,00 

320,00 
1920,00 

320,00 
1920,00 

10,00 
10,00 
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ormanu. 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 6 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 6 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

 

 UKUPNO RO-2a     
      
 UKUPNO 5.2  

5.3 SVETILJKE I INSTALACIONI PRIBOR     
5.3.1 SVETILJKE     

- S3-Nagradna kontinualna svetiljka za direktno 
osvetljenje, visoko energetske efikasnosti; 
kućištem svetiljke izrađeno od ekstrudiranog 
aluminijumskog profila, završna obrada - 
eloksiranje u boji prirodnog aluminijuma ili zaštita 
epoksi-poliester prahom, polimerizovanim na 
180°C; sa visokotransparentnim difuzorom 
mikroprizmatične strukture (92% svetlosne 
propustljivosti) i bistrim difuzorom obezbeđuje 
zaštitu od blještanja daje ujednačeno difuzno 
svetlo; opalna folija obezbeđuje ujednačeno 
prosvetljenju površine bez sagledavanja svetlosnih 
izvora, struktura i debljina difuzora  obezbedjuju 
uniformnu i visoku distribuciju  svetla, tip PRIMA 
M CDP  (Buck) 15x3R 7,4W/840, 4000K, 
9750Lm, CRI 80, IP40, 220V-240V, 50Hz.-60Hz.. 
Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor 
klase A2, isporučuje se sa priborom za montažu, 
LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 
sati svodi održavanje na minimum (B50L70). 
Dimenzija: 4303x83x100mm kom. 6   
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- S15-Nagradna kontinualna svetiljka za direktno 
osvetljenje, visoko energetske efikasnosti; 
kućištem svetiljke izrađeno od ekstrudiranog 
aluminijumskog profila, završna obrada - 
eloksiranje u boji prirodnog aluminijuma ili zaštita 
epoksi-poliester prahom, polimerizovanim na 
180°C; sa visokotransparentnim difuzorom 
mikroprizmatične strukture (92% svetlosne 
propustljivosti) i bistrim difuzorom obezbeđuje 
zaštitu od blještanja daje ujednačeno difuzno 
svetlo; opalna folija obezbeđuje ujednačeno 
prosvetljenju površine bez sagledavanja svetlosnih 
izvora, struktura i debljina difuzora  obezbedjuju 
uniformnu i visoku distribuciju  svetla; poseduje  
Emergency modul, tip PRIMA M CDP EM (Buck) 
15x3R 7,4W/840, 4000K, 9750Lm, CRI 80, IP40, 
220V-240V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka poseduje 
elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje 
se sa priborom za montažu, LED izvor svetla sa 
životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje 
na minimum (B50L70). Dimenzija: 
4303x83x100mm kom. 8   

      
- P1-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa 

lokalnim napajanjem u pripravnom spoju, izrađena 
od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim 
difuzorom, tip HELIOS HWEM/3.2/3/SE/TR  
(Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, 
sa baterijom, invertorom, izvorima svetlosti, 
svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 3   

      
- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 

ugradnog serijskog instalacionog prekidača, 230V, 
10A, IP20, slično tipu Mosaic 1M, "Legrand", 
bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 2 
prekidača 1M i maskom 2M. kom 3   

      
5.3.2 PRIKLJUČNICE     

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, 
"Legrand". Komplet sa doznom 6M, nosačem 
6M, 3 utičnice 2M i maskom 6M, sve za parapet. 

kom 3   
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- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, 
"Legrand". Komplet sa doznom 2M, nosačem 
2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za 
parapet. kom 6   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
plafon) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, 
"Legrand". Komplet sa doznom 2M, nosačem 
2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za zid. kom 3   

- Nabavka, isporuka  i montaža PVC parapetnog 
kanala  (približnih dimenzija 105x50 mm) sa svim 
neophodnim delovima za montažu, poklopcima, 
pregradom, uglovima, "L" i "T" elementima i 
slično. Sličan tpu DLP, Legrand. Komplet po 
metru dužnom. m 60   

 UKUPNO 5.3  
      

5.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

5.4.1 

Perforirani pocinkovani nosači kablova postavljeni 
u spuštenom plafonu i po plafonima tehničke 
centrale  iznad mašinske opreme. 
Obračun i plaćanje po dužnom metru isporučenog 
i namontiranog kablovskog nosača, komplet sa 
konzolama, montažnim priborom i elementima za 
horizontalna i vertikalna skretanja. 
Kablovski nosači su sledećih dimenzija:     

- PNK-100/35mm m 30   

5.4.2 

Nabavka, isporuka i ugradnja halogen free 
kablovskih obujmica/ kablovskih vezica sa tiplom 
za ugradnju u plafon za nošenje kablova po 
plafonu. 
Sve komplet po komadu. kom 50   

      

5.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  
poboljšanim svojstvima  izolacije i sa posebnim 
zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju 
nastanka požara) položeni po kablovskim 
regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

  - NHXHX-Y 4x95+50mm2 m 70   

  - NHXHX-Y 5x25mm2 m 54   

  - NHXHX-Y 5x4mm2 m 74   
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5.4.4 
Isto kao poz. 5.4.3, kablovi za instalaciju 
osvetljenja, priključnica i izvoda termotehničkih 
instalacija sledećih tipova i preseka: 

    

  - NHXHX-Y 2x1.5 mm2 m 20   

  - NHXHX-Y 3x1.5 mm2 m 160   

  - NHXHX-Y 3x2.5 mm2 m 100   

      
 UKUPNO 5.4  
      

5.6 ISPITIVANJA, MERENJA I ZAVRSNI 
RADOVI     

5.6.1 

Ispitivanja nakon završetka radova sa izdavanjem 
atesta : 
- otpornosti petlje, 
- otpornosti uzemljenja, 
- otpornosti izolacije napojnih kablova, 
- neprekidnost zaštitnog provodnika, 
- ugrađene opreme u sklopu električne instalacije.     

 Izrada projekta izvedenog objekta     

  pauš 1   

 UKUPNO 5.6  
      

 UKUPNO 5  
   

Poz. Opis 
Jed. 

mere 
Količin

a 
Jed. cena Uk. cena 

6 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
6.1 DEMONTAŽNI RADOVI     

      
6.1.1 Demontažnim radovima obuhvaćena je kompletna 

demontaža postojećih elektroenergetskih 
instalacija u poslovnom prostoru koji se adaptira 
(razvodni ormani, kablovi, regali, svetiljke, 
instalacioni materijal). U okviru svake pozicije 
pored demontažnih radova obuhvaćene su i sve 
aktivnosti na sortiranju i skladištenju demontiranih 
delova instalacije u prostoru unutar objekta i  
transport do gradske deponije. pauš. 1   

 UKUPNO 6.1  
      

6.2 RAZVODNI ORMANI     
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6.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-3.1 
izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 160A, dvopoložajni 
sa nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 40A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 2 

 Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 12 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 30 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 4 

 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 4 

 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 4 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

42000,00 
42000,00 

6500,00 
6500,00 
2600,00 
5200,00 
4100,00 
4100,00 

320,00 
320,00 
320,00 

3840,00 
320,00 

9600,00 
2600,00 

10400,00 
2750,00 

11000,00 
1450,00 

5.800,00 
10,00 
10,00 

 UKUPNO RO-3.1     
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6.2.2 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-3.2 
izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 63A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 6 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 30 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 1 

 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 1 

 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 1 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

42000,00 
42000,00 

5700,00 
5700,00 

320,00 
320,00 
320,00 

1920,00 
320,00 

9600,00 
2600,00 
2600,00 
2750,00 
2750,00 
1450,00 

1.450,00 
10,00 
10,00 

 UKUPNO RO-3.2     
      

6.2.3 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-3.3 
izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

42000,00 
42000,00 

3600,00 
3600,00 

320,00 
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 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 40A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 6 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 23 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 1 

 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 1 

 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 1 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

320,00 
320,00 

1920,00 
320,00 

7360,00 
2600,00 
2600,00 
2750,00 
2750,00 
1450,00 

1.450,00 
10,00 
10,00 

 UKUPNO RO-3.3     
      

6.2.4 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-3.4 
izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 40A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

42000,00 
42000,00 

3600,00 
3600,00 

320,00 
2880,00 

320,00 
1920,00 

10,00 
10,00 
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 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 9 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 6 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

 

 UKUPNO RO-3.4     
      

6.2.5 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-3a 
izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 20A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 9 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 6 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

42000,00 
42000,00 

3600,00 
3600,00 

320,00 
2880,00 

320,00 
1920,00 

10,00 
10,00 

 UKUPNO RO-3a     
      
 UKUPNO 6.2  

      
6.3 SVETILJKE I INSTALACIONI PRIBOR     

6.3.1 SVETILJKE     
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- S1-Nagradna svetiljka, sa sjajnim, 
aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, Mat 
"Dark Light" rasterom izrađenim od aluminijuma, 
anodizovani aluminijum sa srebrnom prevlakom 
visoke difuzne refleksije oblikovan da obezbedi 
efikasno osvetljenje sa ograničenje blještanja 
saglasno EN 12464 (UGR < 19), ograničenje Dark 
limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 12464; 
samo kuæište izraðeno od èeliènog lima debljine 
0,6mm završno zaštiæena epoksipoliester prahom 
specijalne bele reflektujuæe boje, 
polimerizovanim na 180°C, tip ORIEN DLM 2  
(Buck) 2xLedStrip 15W/840, 4000Lm, 4000K, Ra 
80, IP20, 230V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka poseduje 
elektronski predspojni pribor klase A2, isporuèuje 
se sa priborom za montažu, LED izvor svetla sa 
životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje 
na minimum (B50L70).  kom 85   

- S2-Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje, 
kućište svetiljke izrađeno od ekstrudiranog 
aluminijuma, završno zaštićena epoksipoliester 
prahoms sitnostrukturne teksture, 
polimerizovanim na 180°C: poseduje reflektor od 
anodizovanog aluminijuma sa srebrnom 
prevlakom visoke difuzne refleksije, opalni 
difuzor daje ujednaceno difuzno   
svetlo i ravnomerno prosvetljenu površinu, bez 
sagledavanja svetlosnih izvora, tip VIZIO DO 
(Buck)  4xSQ  8,6W/840, 4000K, 5000Lm, CRI 
80, IP40, 220V-240V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka se 
isporučuje sa elektronskim predspojnim priborom 
klase A2, priborom za montažu i sa LED izvorom 
svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70).  

kom. 53   
- S3-Nagradna kontinualna svetiljka za direktno 

osvetljenje, visoko energetske efikasnosti; 
kućištem svetiljke izrađeno od ekstrudiranog 
aluminijumskog profila, završna obrada - 
eloksiranje u boji prirodnog aluminijuma ili zaštita 
epoksi-poliester prahom, polimerizovanim na 
180°C; sa visokotransparentnim difuzorom 
mikroprizmatične strukture (92% svetlosne 
propustljivosti) i bistrim difuzorom obezbeđuje 
zaštitu od blještanja daje ujednačeno difuzno 
svetlo; opalna folija obezbeđuje ujednačeno 
prosvetljenju površine bez sagledavanja svetlosnih 
izvora, struktura i debljina difuzora  obezbedjuju 
uniformnu i visoku distribuciju  svetla, tip PRIMA 
M CDP  (Buck) 15x3R 7,4W/840, 4000K, 
9750Lm, CRI 80, IP40, 220V-240V, 50Hz.-60Hz.. kom. 4   
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Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor 
klase A2, isporučuje se sa priborom za montažu, 
LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 
sati svodi održavanje na minimum (B50L70). 
Dimenzija: 4303x83x100mm 

- S6Nadgradna svetiljka sa kućištem i opalnim 
difuzorom izrađenim od brizganog, UV 
stabilisanog, V2 samogasivog, bezhalogenog  
polikarbonata, poliuretanskim vodonepropusnim 
zaptivačem, tip  TITAN LED  (BERNG)  LED 
module SAMSUNG  36W/840, 4000Lm, 4000K, 
Ra˃80, IP65 , 230V.  Svetiljka poseduje 
elektronskim  predspojni pribor, isporučuje se sa 
priborom za montažu, LED izvor svetla sa 
životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje 
na minimum (L70).  

kom. 1   
- S7-Ugradna, kružna svetiljka sa prestenom bele 

boje, poseduje polikarbonatski odsijač koji je 
obložen sa aluminijumskim prahom  i opalnim 
difuzorom koji  je UV stabilizovan,  struktura i 
debljina difuzora  obezbedjuju uniformnu i visoku 
distribuciju, tip OFFICE 1 LED 2000  (Buck - 
Fosnova)  LED  21W/840, 4000K, 2000Lm, CRI 
80, 230V, IP44, IK08. Svetiljka poseduje 
elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje 
sa priborom za montažu i sa LED izvorom svetla 
sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70) kom. 12   

- S15-Nagradna kontinualna svetiljka za direktno 
osvetljenje, visoko energetske efikasnosti; 
kućištem svetiljke izrađeno od ekstrudiranog 
aluminijumskog profila, završna obrada - 
eloksiranje u boji prirodnog aluminijuma ili zaštita 
epoksi-poliester prahom, polimerizovanim na 
180°C; sa visokotransparentnim difuzorom 
mikroprizmatične strukture (92% svetlosne 
propustljivosti) i bistrim difuzorom obezbeđuje 
zaštitu od blještanja daje ujednačeno difuzno 
svetlo; opalna folija obezbeđuje ujednačeno 
prosvetljenju površine bez sagledavanja svetlosnih 
izvora, struktura i debljina difuzora  obezbedjuju 
uniformnu i visoku distribuciju  svetla; poseduje  
Emergency modul, tip PRIMA M CDP EM (Buck) 
15x3R 7,4W/840, 4000K, 9750Lm, CRI 80, IP40, 
220V-240V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka poseduje 
elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje 
se sa priborom za montažu, LED izvor svetla sa 
životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje 
na minimum (B50L70). Dimenzija: 
4303x83x100mm kom. 6   
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- P1-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa 
lokalnim napajanjem u pripravnom spoju, izrađena 
od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim 
difuzorom, tip HELIOS HWEM/3.2/3/SE/TR  
(Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, 
sa baterijom, invertorom, izvorima svetlosti, 
svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 12   

- P2-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa 
lokalnim napajanjem u pripravnom spoju, izrađena 
od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim 
difuzorom, tip HELIOS HWEM/3.2/3/SE/TR  
(Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, 
sa baterijom, invertorom, izvorima svetlosti, 
svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 4   

- P3-Univerzalna nadgradna svetiljka sigurnosne 
rasvete sa lokalnim napajanjem u pripravnom 
spoju, izrađena  od polikarbonata, tip LOVATO N 
LVNC/3/3/SE/WH  (Buck - AWEX) LED 3W, 
IP20, 230V, autonomija rada 3h, sa baterijom, 
invertorom, izvorom svetlosti. 

kom. 11   
- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 

ugradnog običnog instalacionog prekidača, 230V, 
10A, IP20, slično tipu Mosaic 2M, "Legrand", 
bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 
prekidačem 2M i maskom 2M. kom 4   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradnog serijskog instalacionog prekidača, 230V, 
10A, IP20, slično tipu Mosaic 1M, "Legrand", 
bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 2 
prekidača 1M i maskom 2M. kom 30   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradnog naizmeničnog instalacionog prekidača, 
230V, 10A, IP20, slično tipu Mosaic 1M, 
"Legrand", bela boja. Komplet sa doznom, 
nosačem, prekidačem 2M i maskom 2M. kom 8   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
senzora pokreta  IP20, ugao 140stepeni, podesivo 
delovanje 20s-20min, visina  montaže 2.5-4.5m, 
mogućnost uključenja direktno do 15 prigušnica, 
slično tipu Osram Vision. kom 20   

      
6.3.2 PRIKLJUČNICE     
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- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, 
"Legrand". Komplet sa doznom 6M, nosačem 
6M, 3 utičnice 2M i maskom 6M, sve za parapet. 

kom 75   
- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 

ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, 
"Legrand". Komplet sa doznom 2M, nosačem 
2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za 
parapet. kom 54   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
zid) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 230V, 
16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". 
Komplet sa doznom 2M, nosačem 2M, 
utičniceom 2M i maskom 2M, sve za zid. kom 12   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradne trofazne priključnice sa zaštitnim 
kontaktom (L+N+PE) za 400V, 16A, IP20, bela,  
slično tipu Metalka Majur. kom 1   

- Nabavka, isporuka  i montaža PVC parapetnog 
kanala  (približnih dimenzija 105x50 mm) sa svim 
neophodnim delovima za montažu, poklopcima, 
pregradom, uglovima, "L" i "T" elementima i 
slično. Sličan tpu DLP, Legrand. Komplet po 
metru dužnom. m 430   

      
 UKUPNO 6.3  
      

6.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

6.4.1 

Perforirani pocinkovani nosači kablova postavljeni 
u spuštenom plafonu i po plafonima tehničke 
centrale  iznad mašinske opreme. 
Obračun i plaćanje po dužnom metru isporučenog 
i namontiranog kablovskog nosača, komplet sa 
konzolama, montažnim priborom i elementima za 
horizontalna i vertikalna skretanja. 
Kablovski nosači su sledećih dimenzija:     

- PNK-100/35mm m 110   
- PNK-300/50mm m 90   
- PNK-400/50mm m 60   

6.4.2 

Nabavka, isporuka i ugradnja halogen free 
kablovskih obujmica/ kablovskih vezica sa tiplom 
za ugradnju u plafon za nošenje kablova po 
plafonu. 
Sve komplet po komadu. kom 800   
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6.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  
poboljšanim svojstvima  izolacije i sa posebnim 
zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju 
nastanka požara) položeni po kablovskim 
regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

  - NHXHX-Y 4x95+50mm2 m 75   

  - NHXHX-Y 5x25mm2 m 50   

  - NHXHX-Y 5x10mm2 m 92   

  - NHXHX-Y 5x4mm2 m 75   

6.4.4 
Isto kao poz. 6.4.3, kablovi za instalaciju 
osvetljenja, priključnica i izvoda termotehničkih 
instalacija sledećih tipova i preseka: 

    

  - NHXHX-Y 2x1.5 mm2 m 310   

  - NHXHX-Y 3x1.5 mm2 m 1430   

  - NHXHX-Y 3x2.5 mm2 m 3200   

  - NHXHX-Y 4x1.5 mm2 m 170   

  - NHXHX-Y 5x2.5 mm2 m 30   

 UKUPNO 6.4  

     

 
 
 
 
 

6.5 INSTALACIJA UZEMLJENJA     

6.5.1 

Isporuka materijala i izrada instalacije 
izjednačenja potencijala u sanitarnim čvorovima i 
kuhinjama. Na instalaciju se povezuju sve metalne 
mase u sanitarnim čvorovima i druge metalne 
mase koje normalno nisu pod naponom (nosači 
kablova, vrata, RACk-ovi i slično):     

- Kutije za izjednjačenje potencijala PS49 kom 4   
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 

1x4 mm2   m 10   
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 

1x6 mm2   m 30   
 UKUPNO 6.5  

6.6 ISPITIVANJA, MERENJA I ZAVRSNI 
RADOVI     

6.6.1 

Ispitivanja nakon završetka radova sa izdavanjem 
atesta : 
- otpornosti petlje, 
- otpornosti uzemljenja, 
- otpornosti izolacije napojnih kablova, 
- neprekidnost zaštitnog provodnika, 
- ugrađene opreme u sklopu električne instalacije.     
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 Izrada projekta izvedenog objekta     

  pauš 1   

 UKUPNO 6.6  

      
 UKUPNO 6  

      

Poz. Opis 
Jed. 

mere 
Količin

a 
Jed. cena Uk. cena 

7 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
7.1 DEMONTAŽNI RADOVI     

      
7.1.1 Demontažnim radovima obuhvaćena je kompletna 

demontaža postojećih elektroenergetskih 
instalacija u poslovnom prostoru koji se adaptira 
(razvodni ormani, kablovi, regali, svetiljke, 
instalacioni materijal). U okviru svake pozicije 
pored demontažnih radova obuhvaćene su i sve 
aktivnosti na sortiranju i skladištenju demontiranih 
delova instalacije u prostoru unutar objekta i  
transport do gradske deponije. pauš. 1   

 UKUPNO 7.1  
      

7.2 RAZVODNI ORMANI     
7.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-4.1 

izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 160A, dvopoložajni 
sa nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 40A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 2 

 Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

42000,00 
6500,00 
2600,00 
4100,00 

320,00 
320,00 
320,00 

2600,00 
2750,00 
1450,00 

10,00 
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 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 12 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 30 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 4 

 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 4 

 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 4 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

 

 UKUPNO RO-4.1     
      

7.2.2 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-4.2 
izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 63A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 9 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 36 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 1 

42000,00 
5700,00 

320,00 
320,00 
320,00 

2600,00 
2750,00 
1450,00 

10,00 
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 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 1 

 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 1 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

 

 UKUPNO RO-4.2     
      

7.2.3 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-4.3 
izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 40A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 6 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 25 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 1 

 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 1 

 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 1 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

42000,00 
3600,00 

320,00 
320,00 
320,00 

2600,00 
2750,00 
1450,00 

10,00 
 UKUPNO RO-4.3     
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7.2.4 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-4.4 

izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 40A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 7 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 14 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

42000,00 
3600,00 

320,00 
320,00 

10,00 
 UKUPNO RO-4.4     

      
 UKUPNO 7.2  

      
7.3 SVETILJKE I INSTALACIONI PRIBOR     

7.3.1 SVETILJKE     
- S1-Nagradna svetiljka, sa sjajnim, 

aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, Mat 
"Dark Light" rasterom izrađenim od aluminijuma, 
anodizovani aluminijum sa srebrnom prevlakom 
visoke difuzne refleksije oblikovan da obezbedi 
efikasno osvetljenje sa ograničenje blještanja 
saglasno EN 12464 (UGR < 19), ograničenje Dark 
limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 12464; 
samo kućište izrađeno od čeličnog lima debljine 
0,6mm završno zaštićena epoksipoliester prahom 
specijalne bele reflektujuće boje, polimerizovanim 
na 180°C, tip ORIEN DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 
15W/840, 4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 
50Hz.-60Hz.. Svetiljka poseduje elektronski 
predspojni pribor klase A2, isporučuje se sa 
priborom za montažu, LED izvor svetla sa kom 77   
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životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje 
na minimum (B50L70).  

- S2-Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje, 
kućište svetiljke izrađeno od ekstrudiranog 
aluminijuma, završno zaštićena epoksipoliester 
prahoms sitnostrukturne teksture, 
polimerizovanim na 180°C: poseduje reflektor od 
anodizovanog aluminijuma sa srebrnom 
prevlakom visoke difuzne refleksije, opalni 
difuzor daje ujednaceno difuzno  svetlo i 
ravnomerno prosvetljenu površinu, bez 
sagledavanja svetlosnih izvora, tip VIZIO DO 
(Buck)  4xSQ  8,6W/840, 4000K, 5000Lm, CRI 
80, IP40, 220V-240V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka se 
isporučuje sa elektronskim predspojnim priborom 
klase A2, priborom za montažu i sa LED izvorom 
svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70).  

kom. 37   
- S6-Nadgradna svetiljka sa kućištem i opalnim 

difuzorom izrađenim od brizganog, UV 
stabilisanog, V2 samogasivog, bezhalogenog  
polikarbonata, poliuretanskim vodonepropusnim 
zaptivačem, tip  TITAN LED  (BERNG)  LED 
module SAMSUNG  36W/840, 4000Lm, 4000K, 
Ra˃80, IP65 , 230V.  Svetiljka poseduje 
elektronskim  predspojni pribor, isporučuje se sa 
priborom za montažu, LED izvor svetla sa 
životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje 
na minimum (L70).  

kom. 2   
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- S7-Ugradna, kružna svetiljka sa prestenom bele 
boje, poseduje polikarbonatski odsijač koji je 
obložen sa aluminijumskim prahom  i opalnim 
difuzorom koji  je UV stabilizovan,  struktura i 
debljina difuzora  obezbedjuju uniformnu i visoku 
distribuciju, tip OFFICE 1 LED 2000  (Buck - 
Fosnova)  LED  21W/840, 4000K, 2000Lm, CRI 
80, 230V, IP44, IK08. Svetiljka poseduje 
elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje 
sa priborom za montažu i sa LED izvorom svetla 
sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70) kom. 12   

- S8-Ugradna svetiljka predviđena za montažu u 
monolitne spuštene plafone  i spuštene plafone 
modula 600x600 sa vidljivim nosačima, sa 
sjajnim, aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, 
Mat "Dark Light" rasterom izrađenim od 
aluminijuma, anodizovani aluminijum sa srebrnom 
prevlakom visoke difuzne refleksije oblikovan da 
obezbedi efikasno osvetljenje sa ograničenje 
blještanja saglasno EN 12464 (UGR < 19), 
ograničenje Dark limita 65° ≤1000  (cd/m²)  
saglasno sa EN 12464; samo kućište izrađeno od 
čeličnog lima debljine 0,6mm završno zaštićena 
epoksipoliester prahom specijalne bele 
reflektujuće boje, polimerizovanim na 180°C, tip 
ARCO DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 15W/840, 
4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 50Hz.-60Hz.. 
Svetiljka poseduje elektronski predspojni pribor 
klase A2, isporučuje se sa priborom za montažu, 
LED izvor svetla sa životnim vekom od 50,000 
sati svodi održavanje na minimum (B50L70).  kom. 50   

- S10-Ugradna svetiljka za direktno osvetljenje, 
primena u monolitnim i modularnim spuštenim 
plafonima M600 sa vidljivom nosećom 
konstrukcijom, kućište svetiljke izrađeno od 
čeličnog lima debljine 0,6mm, završno zaštićena 
epoksipoliester prahom specijalne bele 
reflektujuce boje, polimerizovanim na 180°C: 
poseduje reflektor od anodizovanog aluminijuma 
sa srebrnom prevlakom visoke difuzne refleksije, 
opalni difuzor daje ujednačeno difuzno svetlo i 
ravnomerno prosvetljenu površinu, bez uočljivosti 
svetlosnih izvora., tip ASTRA DO (Buck)  4xSQ  
8,6W/840, 4000K, 5000Lm, CRI 80, IP40, 220V-
240V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka se isporučuje sa 
elektronskim predspojnim priborom klase A2, 
priborom za montažu i sa LED izvorom svetla sa 
životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje 
na minimum (B50L70).  kom. 4   
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- P1-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa 
lokalnim napajanjem u pripravnom spoju, izrađena 
od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim 
difuzorom, tip HELIOS HWEM/3.2/3/SE/TR  
(Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, 
sa baterijom, invertorom, izvorima svetlosti, 
svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 10   

- P2-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa 
lokalnim napajanjem u pripravnom spoju, izrađena 
od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim 
difuzorom, tip HELIOS HWEM/3.2/3/SE/TR  
(Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, 
sa baterijom, invertorom, izvorima svetlosti, 
svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 5   

- P3-Univerzalna nadgradna svetiljka sigurnosne 
rasvete sa lokalnim napajanjem u pripravnom 
spoju, izrađena  od polikarbonata, tip LOVATO N 
LVNC/3/3/SE/WH  (Buck - AWEX) LED 3W, 
IP20, 230V, autonomija rada 3h, sa baterijom, 
invertorom, izvorom svetlosti. kom. 10   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradnog običnog instalacionog prekidača, 230V, 
10A, IP20, slično tipu Mosaic 2M, "Legrand", 
bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 
prekidačem 2M i maskom 2M. kom 10   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradnog serijskog instalacionog prekidača, 230V, 
10A, IP20, slično tipu Mosaic 1M, "Legrand", 
bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 2 
prekidača 1M i maskom 2M. kom 32   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
senzora pokreta  IP20, ugao 140stepeni, podesivo 
delovanje 20s-20min, visina  montaže 2.5-4.5m, 
mogućnost uključenja direktno do 15 prigušnica, 
slično tipu Osram Vision. kom 20   

      
7.3.2 PRIKLJUČNICE     

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, 
"Legrand". Komplet sa doznom 6M, nosačem 
6M, 3 utičnice 2M i maskom 6M, sve za parapet. kom 105   
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- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, 
"Legrand". Komplet sa doznom 2M, nosačem 
2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za 
parapet. kom 40   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
zid) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 230V, 
16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". 
Komplet sa doznom 2M, nosačem 2M, 
utičniceom 2M i maskom 2M, sve za zid. kom 8   

- Nabavka, isporuka  i montaža PVC parapetnog 
kanala  (približnih dimenzija 105x50 mm) sa svim 
neophodnim delovima za montažu, poklopcima, 
pregradom, uglovima, "L" i "T" elementima i 
slično. Sličan tpu DLP, Legrand. Komplet po 
metru dužnom. m 430   

 Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradne          ( 24modula) sa 8 monofazne 
priključnice sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, i prostorom za ugradnju 6 
računarskih priključnica RJ45, 1M  slično tipu 
"Legrand".  kom 20   

 UKUPNO 7.3  
7.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

7.4.1 

Perforirani pocinkovani nosači kablova postavljeni 
u spuštenom plafonu i po plafonima tehničke 
centrale  iznad mašinske opreme. 
Obračun i plaćanje po dužnom metru isporučenog 
i namontiranog kablovskog nosača, komplet sa 
konzolama, montažnim priborom i elementima za 
horizontalna i vertikalna skretanja. 
Kablovski nosači su sledećih dimenzija:     

- PNK-100/35mm m 110   
- PNK-300/50mm m 90   
- PNK-400/50mm m 60   

7.4.2 

Nabavka, isporuka i ugradnja halogen free 
kablovskih obujmica/ kablovskih vezica sa tiplom 
za ugradnju u plafon za nošenje kablova po 
plafonu. 
Sve komplet po komadu. kom 800   

7.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  
poboljšanim svojstvima  izolacije i sa posebnim 
zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju 
nastanka požara) položeni po kablovskim 
regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 
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  - NHXHX-Y 4x95+50mm2 m 80   

  - NHXHX-Y 5x25mm2 m 48   

  - NHXHX-Y 5x10mm2 m 90   

7.4.4 
Isto kao poz. 7.4.3, kablovi za instalaciju 
osvetljenja, priključnica i izvoda termotehničkih 
instalacija sledećih tipova i preseka: 

    

  - NHXHX-Y 2x1.5 mm2 m 310   

  - NHXHX-Y 3x1.5 mm2 m 1650   

  - NHXHX-Y 3x2.5 mm2 m 3350   

  - NHXHX-Y 4x1.5 mm2 m 170   

  - NHXHX-Y 5x2.5 mm2 m 30   

  - NHXHX-Y 3x2.5 mm2 za podne priključnice m 500   

 UKUPNO 7.4  
      

7.5 INSTALACIJA UZEMLJENJA     

7.5.1 

Isporuka materijala i izrada instalacije 
izjednačenja potencijala u sanitarnim čvorovima i 
kuhinjama. Na instalaciju se povezuju sve metalne 
mase u sanitarnim čvorovima i druge metalne 
mase koje normalno nisu pod naponom (nosači 
kablova, vrata, RACk-ovi i slično):     

- Kutije za izjednjačenje potencijala PS49 kom 2   
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 

1x4 mm2   m 10   
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 

1x6 mm2   m 30   
 UKUPNO 7.5  

7.6 ISPITIVANJA, MERENJA I ZAVRSNI 
RADOVI     

7.6.1 

Ispitivanja nakon završetka radova sa izdavanjem 
atesta : 
- otpornosti petlje, 
- otpornosti uzemljenja, 
- otpornosti izolacije napojnih kablova, 
- neprekidnost zaštitnog provodnika, 
- ugrađene opreme u sklopu električne instalacije. 
Izrada projekta izvedenog objekta 

 
 
 
 
 
 
 

pauš 

 
 
 
 
 
 
 

1   
 UKUPNO 7.6  

      
 UKUPNO 7  

Poz. Opis 
Jed. 

mere 
Količin

a 
Jed. cena Uk. cena 

8 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
8.1 DEMONTAŽNI RADOVI     
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8.1.1 Demontažnim radovima obuhvaćena je kompletna 
demontaža postojećih elektroenergetskih 
instalacija u poslovnom prostoru koji se adaptira 
(razvodni ormani, kablovi, regali, svetiljke, 
instalacioni materijal). U okviru svake pozicije 
pored demontažnih radova obuhvaćene su i sve 
aktivnosti na sortiranju i skladištenju demontiranih 
delova instalacije u prostoru unutar objekta i  
transport do gradske deponije. pauš. 1   

      
      
 UKUPNO 8.1  

      
8.2 RAZVODNI ORMANI     

      
8.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-5.1 

izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 42000,00 42000,00 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:     

 Tropolni grebenasti prekidač 160A, dvopoložajni 
sa nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 6500,00 6500,00 

 Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 3 4100,00 12300,00 

 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 320,00 320,00 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 12 320,00 3840,00 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 33 320,00 10560,00 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 4 2600,00 10400,00 

 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 4 2750,00 11000,00 
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 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 4 1450,00 5.800,00 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 10,00 10,00 

 UKUPNO RO-5.1     
      

8.2.2 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-5.2 
izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 42000,00 42000,00 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:     

 Tropolni grebenasti prekidač 63A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 5700,00 5700,00 

 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 320,00 320,00 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 9 320,00 2880,00 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 36 320,00 11520,00 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 1 2600,00 2600,00 

 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 1 2750,00 2750,00 

 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 1 1450,00 1.450,00 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 10,00 10,00 

 UKUPNO RO-5.2     
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 UKUPNO 8.2  
      

8.3 SVETILJKE I INSTALACIONI PRIBOR     
8.3.1 SVETILJKE     

- S1-Nagradna svetiljka, sa sjajnim, 
aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, Mat 
"Dark Light" rasterom izrađenim od aluminijuma, 
anodizovani aluminijum sa srebrnom prevlakom 
visoke difuzne refleksije oblikovan da obezbedi 
efikasno osvetljenje sa ograničenje blještanja 
saglasno EN 12464 (UGR < 19), ograničenje Dark 
limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 12464; 
samo kućište izrađeno od čeličnog lima debljine 
0,6mm završno zaštićena epoksipoliester prahom 
specijalne bele reflektujuće boje, polimerizovanim 
na 180°C, tip ORIEN DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 
15W/840, 4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 
50Hz.-60Hz.. Svetiljka poseduje elektronski 
predspojni pribor klase A2, isporučuje se sa 
priborom za montažu, LED izvor svetla sa 
životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje 
na minimum (B50L70).  kom 84   

- S2-Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje, 
kućište svetiljke izrađeno od ekstrudiranog 
aluminijuma, završno zaštićena epoksipoliester 
prahoms sitnostrukturne teksture, 
polimerizovanim na 180°C: poseduje reflektor od 
anodizovanog aluminijuma sa srebrnom 
prevlakom visoke difuzne refleksije, opalni 
difuzor daje ujednaceno difuzno  svetlo i 
ravnomerno prosvetljenu površinu, bez 
sagledavanja svetlosnih izvora, tip VIZIO DO 
(Buck)  4xSQ  8,6W/840, 4000K, 5000Lm, CRI 
80, IP40, 220V-240V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka se 
isporučuje sa elektronskim predspojnim priborom 
klase A2, priborom za montažu i sa LED izvorom 
svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70).  

kom. 32   
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- S6-Nadgradna svetiljka sa kućištem i opalnim 
difuzorom izrađenim od brizganog, UV 
stabilisanog, V2 samogasivog, bezhalogenog  
polikarbonata, poliuretanskim vodonepropusnim 
zaptivačem, tip  TITAN LED  (BERNG)  LED 
module SAMSUNG  36W/840, 4000Lm, 4000K, 
Ra˃80, IP65 , 230V.  Svetiljka poseduje 
elektronskim  predspojni pribor, isporučuje se sa 
priborom za montažu, LED izvor svetla sa 
životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje 
na minimum (L70).  

kom. 1   
- S7-Ugradna, kružna svetiljka sa prestenom bele 

boje, poseduje polikarbonatski odsijač koji je 
obložen sa aluminijumskim prahom  i opalnim 
difuzorom koji  je UV stabilizovan,  struktura i 
debljina difuzora  obezbedjuju uniformnu i visoku 
distribuciju, tip OFFICE 1 LED 2000  (Buck - 
Fosnova)  LED  21W/840, 4000K, 2000Lm, CRI 
80, 230V, IP44, IK08. Svetiljka poseduje 
elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje 
sa priborom za montažu i sa LED izvorom svetla 
sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70) kom. 12   

- P1-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa 
lokalnim napajanjem u pripravnom spoju, izrađena 
od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim 
difuzorom, tip HELIOS HWEM/3.2/3/SE/TR  
(Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, 
sa baterijom, invertorom, izvorima svetlosti, 
svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 6   

- P2-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa 
lokalnim napajanjem u pripravnom spoju, izrađena 
od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim 
difuzorom, tip HELIOS HWEM/3.2/3/SE/TR  
(Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, 
sa baterijom, invertorom, izvorima svetlosti, 
svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 4   

- P3-Univerzalna nadgradna svetiljka sigurnosne 
rasvete sa lokalnim napajanjem u pripravnom 
spoju, izrađena  od polikarbonata, tip LOVATO N 
LVNC/3/3/SE/WH  (Buck - AWEX) LED 3W, 
IP20, 230V, autonomija rada 3h, sa baterijom, 
invertorom, izvorom svetlosti. 

kom. 7   
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- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradnog običnog instalacionog prekidača, 230V, 
10A, IP20, slično tipu Mosaic 2M, "Legrand", 
bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 
prekidačem 2M i maskom 2M. kom 1   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradnog serijskog instalacionog prekidača, 230V, 
10A, IP20, slično tipu Mosaic 1M, "Legrand", 
bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 2 
prekidača 1M i maskom 2M. kom 28   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
senzora pokreta  IP20, ugao 140stepeni, podesivo 
delovanje 20s-20min, visina  montaže 2.5-4.5m, 
mogućnost uključenja direktno do 15 prigušnica, 
slično tipu Osram Vision. kom 18   

      
8.3.2 PRIKLJUČNICE     

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, 
"Legrand". Komplet sa doznom 6M, nosačem 
6M, 3 utičnice 2M i maskom 6M, sve za parapet. 

kom 84   
- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 

ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, 
"Legrand". Komplet sa doznom 2M, nosačem 
2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za 
parapet. kom 32   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
zid) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 230V, 
16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". 
Komplet sa doznom 2M, nosačem 2M, 
utičniceom 2M i maskom 2M, sve za zid. kom 8   

- Nabavka, isporuka  i montaža PVC parapetnog 
kanala  (približnih dimenzija 105x50 mm) sa svim 
neophodnim delovima za montažu, poklopcima, 
pregradom, uglovima, "L" i "T" elementima i 
slično. Sličan tpu DLP, Legrand. Komplet po 
metru dužnom. m 370   

      
 UKUPNO 8.3  
      

9.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     
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8.4.1 

Perforirani pocinkovani nosači kablova postavljeni 
u spuštenom plafonu i po plafonima tehničke 
centrale  iznad mašinske opreme. 
Obračun i plaćanje po dužnom metru isporučenog 
i namontiranog kablovskog nosača, komplet sa 
konzolama, montažnim priborom i elementima za 
horizontalna i vertikalna skretanja. 
Kablovski nosači su sledećih dimenzija:     

- PNK-100/35mm m 80   
- PNK-300/50mm m 120   
- PNK-400/50mm m 40   

8.4.2 

Nabavka, isporuka i ugradnja halogen free 
kablovskih obujmica/ kablovskih vezica sa tiplom 
za ugradnju u plafon za nošenje kablova po 
plafonu. 
Sve komplet po komadu.     

-  kom 600   

8.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  
poboljšanim svojstvima  izolacije i sa posebnim 
zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju 
nastanka požara) položeni po kablovskim 
regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

  - NHXHX-Y 4x95+50mm2 m 75   

  - NHXHX-Y 5x25mm2 m 40   

8.4.4 
Isto kao poz. 8.4.3, kablovi za instalaciju 
osvetljenja, priključnica i izvoda termotehničkih 
instalacija sledećih tipova i preseka: 

    

  - NHXHX-Y 2x1.5 mm2 m 310   

  - NHXHX-Y 3x1.5 mm2 m 1150   

  - NHXHX-Y 3x2.5 mm2 m 1890   

      

 UKUPNO 8.4  

      
8.5 INSTALACIJA UZEMLJENJA     

8.5.1 

Isporuka materijala i izrada instalacije 
izjednačenja potencijala u sanitarnim čvorovima i 
kuhinjama. Na instalaciju se povezuju sve metalne 
mase u sanitarnim čvorovima i druge metalne 
mase koje normalno nisu pod naponom (nosači 
kablova, vrata, RACk-ovi i slično):     

- Kutije za izjednjačenje potencijala PS49 kom 3   
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 

1x4 mm2   m 10   
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y m 30   
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1x6 mm2   

 UKUPNO 8.5  
      

8.6 ISPITIVANJA, MERENJA I ZAVRSNI 
RADOVI     

8.6.1 

Ispitivanja nakon završetka radova sa izdavanjem 
atesta : 
- otpornosti petlje, 
- otpornosti uzemljenja, 
- otpornosti izolacije napojnih kablova, 
- neprekidnost zaštitnog provodnika, 
- ugrađene opreme u sklopu električne instalacije.     

 Izrada projekta izvedenog objekta     

  pauš 1   

 UKUPNO 8.6  

 UKUPNO 8  

Poz. Opis 
Jed. 

mere 
Količin

a 
Jed. cena Uk. cena 

9 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
9.1 DEMONTAŽNI RADOVI     

      
9.1.1 Demontažnim radovima obuhvaćena je kompletna 

demontaža postojećih elektroenergetskih 
instalacija u poslovnom prostoru koji se adaptira 
(razvodni ormani, kablovi, regali, svetiljke, 
instalacioni materijal). U okviru svake pozicije 
pored demontažnih radova obuhvaćene su i sve 
aktivnosti na sortiranju i skladištenju demontiranih 
delova instalacije u prostoru unutar objekta i  
transport do gradske deponije. pauš. 1   

      
 UKUPNO 9.1  

      
9.2 RAZVODNI ORMANI     

      
9.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-6.1 

izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 

Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 

  

42000,00 
6500,00 
4100,00 

320,00 
320,00 
320,00 

2600,00 
2750,00 
1450,00 

10,00 
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prema opisima koji slede: 

 Tropolni grebenasti prekidač 160A, dvopoložajni 
sa nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 3 

 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 12 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 33 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 4 

 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 4 

 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 4 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

 

 UKUPNO RO-6.1     
      

9.2.2 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-6.2 
izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

42000,00 
5700,00 

320,00 
320,00 
320,00 

2600,00 
2750,00 
1450,00 

10,00 
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 Tropolni grebenasti prekidač 63A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 9 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 36 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 1 

 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 1 

 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 1 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

 

 UKUPNO RO-6.2     
      

9.2.3 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-6a 
izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-S 
U ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 20A, dvopoložajni sa 
nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 9 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 6 

42000,00 
3600,00 

320,00 
320,00 

10,00 
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 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

 

 UKUPNO RO-6a     
      
 UKUPNO 9.2  

      
9.3 SVETILJKE I INSTALACIONI PRIBOR     

9.3.1 SVETILJKE     
- S1-Nagradna svetiljka, sa sjajnim, 

aluminijumskim, dvostruko paraboličnim, Mat 
"Dark Light" rasterom izrađenim od aluminijuma, 
anodizovani aluminijum sa srebrnom prevlakom 
visoke difuzne refleksije oblikovan da obezbedi 
efikasno osvetljenje sa ograničenje blještanja 
saglasno EN 12464 (UGR < 19), ograničenje Dark 
limita 65° ≤1000  (cd/m²)  saglasno sa EN 12464; 
samo kućište izrađeno od čeličnog lima debljine 
0,6mm završno zaštićena epoksipoliester prahom 
specijalne bele reflektujuće boje, polimerizovanim 
na 180°C, tip ORIEN DLM 2  (Buck) 2xLedStrip 
15W/840, 4000Lm, 4000K, Ra 80, IP20, 230V, 
50Hz.-60Hz.. Svetiljka poseduje elektronski 
predspojni pribor klase A2, isporučuje se sa 
priborom za montažu, LED izvor svetla sa 
životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje 
na minimum (B50L70).  kom 80   

- S2-Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje, 
kućište svetiljke izrađeno od ekstrudiranog 
aluminijuma, završno zaštićena epoksipoliester 
prahoms sitnostrukturne teksture, 
polimerizovanim na 180°C: poseduje reflektor od 
anodizovanog aluminijuma sa srebrnom 
prevlakom visoke difuzne refleksije, opalni 
difuzor daje ujednaceno difuzno   
svetlo i ravnomerno prosvetljenu površinu, bez 
sagledavanja svetlosnih izvora, tip VIZIO DO 
(Buck)  4xSQ  8,6W/840, 4000K, 5000Lm, CRI 
80, IP40, 220V-240V, 50Hz.-60Hz.. Svetiljka se 
isporučuje sa elektronskim predspojnim priborom 
klase A2, priborom za montažu i sa LED izvorom 
svetla sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70).  

kom. 34   
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- S6-Nadgradna svetiljka sa kućištem i opalnim 
difuzorom izrađenim od brizganog, UV 
stabilisanog, V2 samogasivog, bezhalogenog  
polikarbonata, poliuretanskim vodonepropusnim 
zaptivačem, tip  TITAN LED  (BERNG)  LED 
module SAMSUNG  36W/840, 4000Lm, 4000K, 
Ra˃80, IP65 , 230V.  Svetiljka poseduje 
elektronskim  predspojni pribor, isporučuje se sa 
priborom za montažu, LED izvor svetla sa 
životnim vekom od 50,000 sati svodi održavanje 
na minimum (L70).  

kom. 2   
- S7-Ugradna, kružna svetiljka sa prestenom bele 

boje, poseduje polikarbonatski odsijač koji je 
obložen sa aluminijumskim prahom  i opalnim 
difuzorom koji  je UV stabilizovan,  struktura i 
debljina difuzora  obezbedjuju uniformnu i visoku 
distribuciju, tip OFFICE 1 LED 2000  (Buck - 
Fosnova)  LED  21W/840, 4000K, 2000Lm, CRI 
80, 230V, IP44, IK08. Svetiljka poseduje 
elektronski predspojni pribor klase A2, isporučuje 
sa priborom za montažu i sa LED izvorom svetla 
sa životnim vekom od 50,000 sati svodi 
održavanje na minimum (B50L70) kom. 12   

- P1-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa 
lokalnim napajanjem u pripravnom spoju, izrađena 
od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim 
difuzorom, tip HELIOS HWEM/3.2/3/SE/TR  
(Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, 
sa baterijom, invertorom, izvorima svetlosti, 
svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 5   

- P2-Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa 
lokalnim napajanjem u pripravnom spoju, izrađena 
od UV stabilisanog, V2 samogasivog 
polikarbonata sa transparentnim polikarbonatnim 
difuzorom, tip HELIOS HWEM/3.2/3/SE/TR  
(Buck - AWEX) LED 3,2W, 230V, 50-60Hz, IP42, 
autonomija rada 3h, elektronski predspojni pribor, 
sa baterijom, invertorom, izvorima svetlosti, 
svetiljka se isporučuje bez piktograma. kom. 4   

- P3-Univerzalna nadgradna svetiljka sigurnosne 
rasvete sa lokalnim napajanjem u pripravnom 
spoju, izrađena  od polikarbonata, tip LOVATO N 
LVNC/3/3/SE/WH  (Buck - AWEX) LED 3W, 
IP20, 230V, autonomija rada 3h, sa baterijom, 
invertorom, izvorom svetlosti. 

kom. 7   
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- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradnog običnog instalacionog prekidača, 230V, 
10A, IP20, slično tipu Mosaic 2M, "Legrand", 
bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 
prekidačem 2M i maskom 2M. kom 4   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradnog serijskog instalacionog prekidača, 230V, 
10A, IP20, slično tipu Mosaic 1M, "Legrand", 
bela boja. Komplet sa doznom, nosačem, 2 
prekidača 1M i maskom 2M. kom 25   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
senzora pokreta  IP20, ugao 140stepeni, podesivo 
delovanje 20s-20min, visina  montaže 2.5-4.5m, 
mogućnost uključenja direktno do 15 prigušnica, 
slično tipu Osram Vision. kom 21   

      
9.3.2 PRIKLJUČNICE     

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, 
"Legrand". Komplet sa doznom 6M, nosačem 
6M, 3 utičnice 2M i maskom 6M, sve za parapet. 

kom 78   
- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 

ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
parapet) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 
230V, 16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, 
"Legrand". Komplet sa doznom 2M, nosačem 
2M, utičniceom 2M i maskom 2M, sve za 
parapet. kom 34   

- Nabavka, isporuka i montaža sa povezivanjem 
ugradne monofazne priključnice (za ugradnju u 
zid) sa zaštitnim kontaktom (L+N+PE) za 230V, 
16A, IP20, bela slično tipu Mosaic, "Legrand". 
Komplet sa doznom 2M, nosačem 2M, 
utičniceom 2M i maskom 2M, sve za zid. kom 8   

- Nabavka, isporuka  i montaža PVC parapetnog 
kanala  (približnih dimenzija 105x50 mm) sa svim 
neophodnim delovima za montažu, poklopcima, 
pregradom, uglovima, "L" i "T" elementima i 
slično. Sličan tpu DLP, Legrand. Komplet po 
metru dužnom. m 370   

      
 UKUPNO 9.3  
      

9.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     
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9.4.1 

Perforirani pocinkovani nosači kablova postavljeni 
u spuštenom plafonu i po plafonima tehničke 
centrale  iznad mašinske opreme.Obračun i 
plaćanje po dužnom metru isporučenog i 
namontiranog kablovskog nosača, komplet sa 
konzolama, montažnim priborom i elementima za 
horizontalna i vertikalna skretanja.Kablovski 
nosači su sledećih dimenzija:     

- PNK-100/35mm m 80   
- PNK-300/50mm m 120   
- PNK-400/50mm m 40   

9.4.2 

Nabavka, isporuka i ugradnja halogen free 
kablovskih obujmica/ kablovskih vezica sa tiplom 
za ugradnju u plafon za nošenje kablova po 
plafonu. 
Sve komplet po komadu.     

-  kom 600   

9.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  
poboljšanim svojstvima  izolacije i sa posebnim 
zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju 
nastanka požara) položeni po kablovskim 
regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

  - NHXHX-Y 4x95+50mm2 m 85   

  - NHXHX-Y 5x25mm2 m 50   

  - NHXHX-Y 5x4mm2 m 100   

9.4.4 
Isto kao poz. 9.4.3, kablovi za instalaciju 
osvetljenja, priključnica i izvoda termotehničkih 
instalacija sledećih tipova i preseka: 

    

  - NHXHX-Y 2x1.5 mm2 m 310   

  - NHXHX-Y 3x1.5 mm2 m 1150   

  - NHXHX-Y 3x2.5 mm2 m 1890   

      

 UKUPNO 9.4  
      

9.5 INSTALACIJA UZEMLJENJA     

9.5.1 

Isporuka materijala i izrada instalacije 
izjednačenja potencijala u sanitarnim čvorovima i 
kuhinjama. Na instalaciju se povezuju sve metalne 
mase u sanitarnim čvorovima i druge metalne 
mase koje normalno nisu pod naponom (nosači 
kablova, vrata, RACk-ovi i slično):     

- Kutije za izjednjačenje potencijala PS49 kom 3   
- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 

1x4 mm2   m 10   
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- Nabavka, isporuka i montaža kabla NHXHX-Y 
1x6 mm2   m 30   

 UKUPNO 9.5  
      

9.6 ISPITIVANJA, MERENJA I ZAVRSNI 
RADOVI     

9.6.1 

Ispitivanja nakon završetka radova sa izdavanjem 
atesta : 
- otpornosti petlje, 
- otpornosti uzemljenja, 
- otpornosti izolacije napojnih kablova, 
- neprekidnost zaštitnog provodnika, 
- ugrađene opreme u sklopu električne instalacije.     

 Izrada projekta izvedenog objekta     

  pauš 1   

 UKUPNO 9.6  
      

 UKUPNO 9  
      

Poz. Opis 
Jed. 

mere 
Količin

a 
Jed. cena Uk. cena 

10 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE 
      

10.2 RAZVODNI ORMANI     
10.2.1 Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO-7.1 

izrađenog od dva puta dekapiranog  lima d=1,5-2 
mm sa vratima, obojenog dva puta  zaštitnom  
bojom  i efekt lakom ili plastificiran. Orman se 
izrađuje u stepenu zaštite IP 20, sistem TN-C-SU 
ormanu je predviđena sledeća oprema: kom 1 

 Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u 
razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i 
Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u 
ovom poglavlju. 
U ormane ugraditi osnovni materijal i opremu 
prema opisima koji slede:   

 Tropolni grebenasti prekidač 250A, dvopoložajni 
sa nultim položajem (0-1), za ugradnju na šinu u 
ormanu. kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 63A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 100A, 230 V, 50 Hz, 
tropolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

42000,00 
42000,00 
21000,00 
21000,00 

4100,00 
4100,00 

10500,00 
10500,00 

320,00 
320,00 
320,00 

3840,00 
320,00 

10560,00 
2600,00 

13000,00 
2750,00 

13750,00 
1450,00 

7.250,00 
10,00 
10,00 
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 Automatski zaštitni prekidač 6A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 1 

 Automatski zaštitni prekidač 10A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 12 

 Automatski zaštitni prekidač 16A, 230 V, 50 Hz, 
jednopolni, B - karakteristike, predviđen za struju 
kratkog spoja od 10kA kom 33 

 Jednopolna grebenasta preklopka 16A, za 
ugradnju na vratima sa položajem 1-0-2, za 
paljenje osvetljenja kom 5 

 Instalacioni automatski kontaktor 10A, predviđen 
za napon upravljanja 400V, 50Hz kom 5 

 Minijaturno pomoćno rele sa četiri preklopna 
kontakta od 6A, za napon upravljanja 230V, AC, 
komplet sa postoljem kompl. 5 

 Sve komplet sa natpisnim pločicama za 
obeležavanje svih signalno komandnih elemenata 
na vratima ormana, namontirano, povezano 
ispiteno i pušteno pod napon. kompl. 1 

 

 UKUPNO RO-7.1     
      
 UKUPNO 10.2  

      
10.4 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR     

10.4.3 

Napojni vodovi (bezhalogeni energetski kablovi sa  
poboljšanim svojstvima  izolacije i sa posebnim 
zahtevima  u pogledu  izdržljivosti u slučaju 
nastanka požara) položeni po kablovskim 
regalima, u metalnim cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. 
Kablovi su sledećih tipova i preseka: 

    

  - NHXHX-Y 4x150+95mm2 m 100   

 UKUPNO 10.4  

 UKUPNO 10  

      

Poz. Opis 
Jed. 

mere 
Količin

a 
Jed. cena Uk. cena 

11 INSTALACIJE GROMBRANA I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA 
11.1 Štapna hvataljka sa ranim startovanjem, komplet 

sa priborom za pričvršćenje na jarbol i brojačem 
udara groma, tip kao DUVAL MESSIEN inox 
Satelit 3-45 (45µs),  kom 1 222.000,00 222.000,00 
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11.2 Spusni vod gromobranske instalacije izveden od 
čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4 mm 
položene po fasadi objekta na potpore za vod, JUS 
N.B4.925-C-8x100-P i  vezanim za oluke 
stezaljkama JUS N.B4.908. Obračun i plaćanje po 
dužnom metru položene trake, uključujući sledeću 
opremu: m 90 300,00 27.000,00 

11.3 Povezivanje na postojeće izvode sa uzemljivača 
od čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4 mm, za 
uzemljenje metalnih vrata, oluka, glavne kutije sa 
šinom za izjednačenje potencijala u objektu, 
pomoćnih sabirnica za izjednačenje potencijala u 
mašinskim podstanicama i tehničkim prostorijama. 
Obračun i plaćanje po dužnom metru ugrađene 
trake, komplet sa svim spojevima. m 300 300,00 90.000,00 

11.4 Rastavno ispitni merni spojevi na spusnim 
vodovima gromobranske instalacije sa ukrsnim 
komadima SRPS NB.4.936 ugrađeni na fasadi 
zgrade u kutije za merni spoj K-M-S. Obračun i 
plaćanje po komadu izvedenog rastavno-ispitnog 
mernog mesta. kom 2 2.160,00 4.320,00 

11.5 Montaža i povezivanje kutija sa šinom za 
izjednačenje potencijala SIP (kod spratnih ormana 
na svakom nivou, toplotnoj podstanici, kod 
razvoda dizel...). 
Obračun i plaćanje po kompletnoj poziciji 
isporučeno, namontirano i povezano. kom 27 3.000,00 81.000,00 

11.6 Polaganje trake Fe/Zn 25x4 mm kroz liftovska 
okna do lift kućice na 7. spratu i povezivanje na 
glavnu kutiju za izjednačenje potencijala. Obračun 
i plaćanje po dužnom metru ugrađene trake, 
komplet sa svim spojevima. kom 250 300,00 75.000,00 

11.7 Završni radovi i ispitivanja instalacija, merenje 
prelaznog otpora uzemljenja sa izdavanjem svih 
potrebnih Atesta (paušalno). kom 1 30.000,00 30.000,00 

      
  UKUPNO 11   

      
  R E K A P I T U L A C I J A   

1 GLAVNI RAZVOD  
2 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE PRIZEMLJE 1  
3 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE PRIZEMLJE 2  
4 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE SPRAT 1  
5 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE SPRAT 2  
6 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE SPRAT 3  
7 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE SPRAT 4  
8 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE SPRAT 5  
9 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE SPRAT 6  
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10 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE SPRAT 7  
11 INSTALACIJE GROMOBRANA I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA  

   SVE UKUPNO ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SISTEM ZA DOJAVU POŽARA        

 Etaža: Prizemlje 1       
Br.   Naziv    Kol. Jed.cena   

      
1.  Centralna jedinica - U standardnom kućištu, 

sa napojnim modulom 150W i maksimalnim  
kapacitetom baterija 45Ah; Opremljena sa 
integrisanim modulom za 4 petlje i 504 
elementa, kao i montažnom pločom sa 5 mesta 
za proširenje sl. Tipu FC2060-AA SINTESO 

kom. 1   
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 Modularna mikroprocesorski kontrolisana 
adresabilna centrala sistema detekcije požara, 
prefabrikovana, zasnovana na komunikaciji sa 
standardnim i inteligentnim javljačima požara i 
drugim elementima preko veceg broja petlji 
kapaciteta max 1512 adresa. Centrala može da 
procesira signale sa raznih detektorskih sistema 
kao što su: –  FD20 uređaji iz Sinteso serije –  
Kolektivni detektori iz MS7/9/24, DS11 serije–  
Adresabilni detektori iz MS9i serije Centrala 
poseduje osvetljeni LCD displej sa 8x40 karaktera 
za prikaz tekstualnih  informacija u mirnom stanju 
i instrukcija operatoru u alarmnom stanju uz 
korišćenje odgovarajućeg menija za komunikaciju. 
Centrala poseduje mogućnost mrežnog 
povezivanja sa drugim centralama i PP 
terminalima preko FCNet busa (maksimalno 64 
uređaja), kao i integrisani Web server i mogućnost 
povezivanja preko BACnet/IP protokola.Centrala 
je opremljena sa montažnom pločom za proširenje 
sa raznim modulima. Centrala poseduje 12 
programibilnih digitalnih ulaza/izlaza za 
upravljanje tehničkim sistemima u slučaju 
požara.Centrala poseduje 2 relejna izlaza za 
daljinsku signalizaciju opšteg alarma i 
greške.Centrala poseduje 2 nadzirana izlaza za 
daljinsku signalizaciju alarma, greške, kao i 2 
izlaza za sireneCentrala poseduje mogućnost 
integracije u sisteme za centralni nadzor i 
upravljanje. Ugradjena je napojna jedinica 
(24V/150W) za mrežno napajanje i automatsko 
punjenje akumulatorske baterije za rezervno 
napajanje u trajanju od 72 sata u mirnom stanju i 
dodatnih 30 min. u stanju alarma. Centrala je 
ugradjena u standardno kućište i osim osnovne 
opreme, sadrži i sledeće elemente: 

    

 FCL2001-A1 modul za proširenje kapaciteta 
centralnog uređaja sa 4 petlje, tj. 8 stub linija, 
ukupni kapacitet 254 adrese; Montira se u card 
cage 

kom. 2   

 Baterija 12V 27Ah kom. 1   
      

21. Sitan montažni materijal pauš 1   
      

22. Testiranje linija i puštanje u rad pauš 1   
      

23. Obuka pauš 1   
          
UKUPNA CENA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA     DIN  
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UKUPNA CENA PRIZEMLJE 1     DIN  

      
SISTEM ZA DOJAVU POŽARA         

 Etaža:  2. sprat       
Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 

      
 Adresabilni automatski optički detektor 
požara sl.tipu FDO221 SINTESO C-LINE, 

1. 

Dimni detektor požara širokog spektra sa analizom 
požarnih parametara preko detektorskih 
algoritama (DA) i automatskom kompenzacijom 
štetnih uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se 
mogu javiti (prašina, vlakna, insekti, vlažnost, 
kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, 
vibracije, udari i sl.). 
Detektor poseduje opto-elektronsku komoru i 
optički senzora za detekciju tamnih i svetlih 
dimnih čestica sa povećanim imunitetom prema 
lažnim alarmima.   
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u 
krugu od 360º kao i ugradjeni izolator linije od 
kratkog spoja i prekida.  
Detektor se adresira i podešava sa centralnog 
uređaja, i svi detektori koriste isti tip podnožja. 
Radna temperatura detektora je -10... +60 °C. 
Kategorija zaštite je IP43 (IP44 sa dodacima). 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 
standardima.  
Detektor poseduje VdS G204018 i LPCB 
126ab/02 sertifikate. 

kom. 6   

      
 Podnožje adresabilnih detektora požara, sa 
odstojnicima za uvod kabla sa strane 
maksimalnog prečnika kabla 6mm sl.tipu 
FDB221 SINTESO, S-LINE, C-LINE 

3. 

Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala 
otpornog na udarce, vibracije i ogrebotine sa 
terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik 
kablova je od 0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je 
čisto bela, RAL 9010 

kom. 6   

5. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 8   
      

6. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom 
aktivacijom sl. Tipu FDME221 SINTESO   

kom. 1   
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 Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim 
aktiviranjem lomljenjem zaštitnog stakla. U 
javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja 
i prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 
standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 
sertifikate 

    

7. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 1   
      

 Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 9. 
Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 
105dB/1m, podešavanje 24 različitih 
upozoravajućih tonova, za montažu na zid, 
izrađena od bele ABS plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-7 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 

kom. 1   

      
10. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I 

polaganje     

  - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 90   
  - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 30   
      

11. Instalaciona cev HF Ø16mm m 120   
      

12. Obujmice za cevi HF kom 40   
      

13. Obujmice negorive kom 20   
      

UKUPNA CENA      DIN  

      
STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM        

 Etaža:2. sprat       
Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 

      
2 Modul RJ-45 kategorije 6, 

- isporuka, montaža, povezivanje kom 6   
 Napomena:parapetni kanali i montažna oprema 

specificirani su projektom elektroenrgetskih 
inastalacija     
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3 Bakarni parični kabl, FTP LSHF-FR, kategorije 6, 
4x2x0,5 mm. 
- isporuka, polaganje m 300   

      
8 Atestiranje linkova kategorije 6 sa izradom 

mernog protokola kom 6   
12 Isporuka i ugradnja perforiranog nosača kablova 

(PNK)sa potrebnim elementima za vešanje za 
betonsku tavanicu 

   

 
 - dimenzija 100x50mm  m 30   
      

UKUPNA CENA      DIN  
UKUPNA CENA 2. SPRAT     DIN  

      
SISTEM ZA DOJAVU POŽARA         

 Etaža:  3. sprat       
Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 

      
 Adresabilni automatski optički detektor 
požara sl.tipu FDO221 SINTESO C-LINE, 

1. 

Dimni detektor požara širokog spektra sa analizom 
požarnih parametara preko detektorskih 
algoritama (DA) i automatskom kompenzacijom 
štetnih uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se 
mogu javiti (prašina, vlakna, insekti, vlažnost, 
kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, 
vibracije, udari i sl.). 
Detektor poseduje opto-elektronsku komoru i 
optički senzora za detekciju tamnih i svetlih 
dimnih čestica sa povećanim imunitetom prema 
lažnim alarmima.   
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u 
krugu od 360º kao i ugradjeni izolator linije od 
kratkog spoja i prekida.  
Detektor se adresira i podešava sa centralnog 
uređaja, i svi detektori koriste isti tip podnožja. 
Radna temperatura detektora je -10... +60 °C. 
Kategorija zaštite je IP43 (IP44 sa dodacima). 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 
standardima.  
Detektor poseduje VdS G204018 i LPCB 
126ab/02 sertifikate. 

kom. 46   

      
2. Adresabilni automatski 

termodiferencijalni/termomaksimalni detektor 
požara sl.tipu FDT221 SINTESO C-LINE 

kom. 1   
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 Termički detektor požara sa analizom požarnih 
parametara  preko detektorskih algoritama (DA)  i 
automatskom kompenzacijom štetnih uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se 
mogu javiti (prašina, vlakna, insekti, vlažnost, 
kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, 
vibracije, udari i sl.).  
Detektor poseduje 2 redundantna temperaturna 
senzora tako da se može upotrebiti bilo kao 
termodiferencijalni bilo kao termomaksimalni. 
Detektor radi na principu merenja  temperature 
ambijenta i temperature u kućištu, tako da se  
povećanje temperature ambijenta detektuje 
pravovremeno, u skladu sa algoritmom.  
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u 
krugu od 360º kao i ugradjeni izolator linije od 
kratkog spoja i prekida. 
Detektor se adresira i podešava sa centralnog 
uređaja, i svi detektori koriste isti tip podnožja. 
Radna temperatura detektora je -10... +50 °C ili  
-10... +70 °C u zavisnosti od podešavanja. 
Kategorija zaštite je IP43 (IP54 sa dodacima) 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 
standardima.  
Detektor poseduje VdS G204020 i LPCB 
126aa/02 sertifikate. 

    

 Podnožje adresabilnih detektora požara, sa 
odstojnicima za uvod kabla sa strane 
maksimalnog prečnika kabla 6mm sl.tipu 
FDB221 SINTESO, S-LINE, C-LINE 

3. 

Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala 
otpornog na udarce, vibracije i ogrebotine sa 
terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik 
kablova je od 0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je 
čisto bela, RAL 9010 

kom. 47   

 Dodatno podnožje za nadgradnju sl.tipu 
FDB291 

4. 

Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm; Sa 
oprugom za povezivanje sa podnožjem; Ukupna 
visina sa detektorom 60mm. Boja je čisto bela, 
RAL 9010 

kom. 47   

5. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 47   
      

6. Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom 
aktivacijom sl. Tipu FDME221 SINTESO   

kom. 2   
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 Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim 
aktiviranjem lomljenjem zaštitnog stakla. U 
javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja 
i prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 
standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 
sertifikate 

    

7. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2   
      
8.  Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 kom. 2   

 Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 
105dB/1m, podešavanje 24 različitih 
upozoravajućih tonova, za montažu na zid, 
izrađena od bele ABS plastike.Radna temperatura 
modula je -25... +80 °C.Kategorija zaštite je IP54 / 
IP65 sa dodatkom. Sirena je u skladu sa EN54-7 
standardima. Sirena poseduje VdS G206019 
sertifikat 

  

  

      
9. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I 

polaganje     

  - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 450   
  - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 200   
      

10. Instalaciona cev HF Ø16mm m 650   
      

11. Obujmice za cevi HF kom 300   
      

12. Obujmice negorive kom 540   
          
UKUPNA CENA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA     DIN  
           
STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM        

 Etaža: 3. sprat       
Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 
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1 Stojeći orman 19" 27U 600x600, FD3 
- prednja perforirana vrata, demontažna zadnja i 
bočne strane  
- opticki patch panel sa 12 SC duplex adaptera 
MULTIMODE -1 kom 
- patch panel 25 x RJ-45 cat 3 - 2 kom 
- patch panel 24 x RJ-45 cat 6a - 7 kom 
- ranžirni prsten - 5 kom 
- ventilatorski panel 
- napojne šine 
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1   

      
2 Modul RJ-45 kategorije 6, 

- isporuka, montaža, povezivanje kom 160   
 Napomena:parapetni kanali i montažna oprema 

specificirani su projektom elektroenrgetskih 
inastalacija     

      
3 Bakarni parični kabl, FTP LSHF-FR, kategorije 6, 

4x2x0,5 mm. 
- isporuka, polaganje m 6.000   

4 Optički kabl, MM, 50/125, 4 vlakna, LSHF-FR. 
- isporuka, polaganje m 45   

      
5 Instalacioni kabl JH(St)H 50x2x0.8 mm. 

- isporuka, polaganje m 60   
      

6 Prespojni optički kabl (patch cord) 
- isporuka, povezivanje kom 4   

      
7 Prespojni kabl (patch cord) FTP kategorije 6  

- isporuka, povezivanje kom 160   
      

8 Atestiranje linkova kategorije 6 sa izradom 
mernog protokola kom 160   

      
9 Atestiranje optičkih linkova sa izradom mernog 

protokola kom 4   
      

10 Ispitivanje i puštanje u rad paus 1   
      

11 Uređaj za besprekidno napajanje rekabilan 1200 
W / 1500 VA, Ulaz 230V / Izlaz 230V , Interface 
portovi: SmartSlot, USB ; Extended runtime 
model, visina 2U  
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1   
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12 Isporuka i ugradnja perforiranog nosača kablova 
(PNK)sa potrebnim elementima za vešanje za 
betonsku tavanicu 

   

 
 - dimenzija 100x50mm  m 120   
 - dimenzija 50x50mm  m 30   
      

UKUPNA CENA ZA SKS     DIN  
UKUPNA CENA 3. SPRAT     DIN  

      
SISTEM ZA DOJAVU POŽARA        

 Etaža:  4. sprat       
Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 

      
 Adresabilni automatski optički detektor 
požara sl.tipu FDO221 SINTESO C-LINE, 

1. 

Dimni detektor požara širokog spektra sa analizom 
požarnih parametara preko detektorskih 
algoritama (DA) i automatskom kompenzacijom 
štetnih uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se 
mogu javiti (prašina, vlakna, insekti, vlažnost, 
kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, 
vibracije, udari i sl.). 
Detektor poseduje opto-elektronsku komoru i 
optički senzora za detekciju tamnih i svetlih 
dimnih čestica sa povećanim imunitetom prema 
lažnim alarmima.   
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u 
krugu od 360º kao i ugradjeni izolator linije od 
kratkog spoja i prekida.  
Detektor se adresira i podešava sa centralnog 
uređaja, i svi detektori koriste isti tip podnožja. 
Radna temperatura detektora je -10... +60 °C. 
Kategorija zaštite je IP43 (IP44 sa dodacima). 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 
standardima.  
Detektor poseduje VdS G204018 i LPCB 
126ab/02 sertifikate. 

kom. 61   

 Podnožje adresabilnih detektora požara, 
ravno, za uvod kablova samo sa gornje strane 
sl.tipu FDB222 SINTESO,S-LINE, C-LINE 

2. 

Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala 
otpornog na udarce, vibracije i ogrebotine sa 
terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik 
kablova je od 0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je 
čisto bela, RAL 9010 

kom. 13   
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 Podnožje adresabilnih detektora požara, sa 
odstojnicima za uvod kabla sa strane 
maksimalnog prečnika kabla 6mm sl.tipu 
FDB221 SINTESO, S-LINE, C-LINE 

3. 

Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala 
otpornog na udarce, vibracije i ogrebotine sa 
terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik 
kablova je od 0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je 
čisto bela, RAL 9010 

kom. 48   

 Dodatno podnožje za nadgradnju sl.tipu 
FDB291 

4. 

Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm; Sa 
oprugom za povezivanje sa podnožjem; Ukupna 
visina sa detektorom 60mm. Boja je čisto bela, 
RAL 9010 

kom. 48   

5. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 61   
      

Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom 
aktivacijom sl. Tipu FDME221 SINTESO   

6. 

Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim 
aktiviranjem lomljenjem zaštitnog stakla. U 
javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja 
i prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 
standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 
sertifikate 

kom. 2   

7. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2   
      

Paralelni indikator požara sl. Tipu FDAI91 
SINTESO  

8. 

Moderni ravan dizajn, povezivanje sa terminalima 
bez šrafova; Montira se na zid ili plafon, dimenzije 
62 x 37 x 24 mm 

kom. 13   

      
 Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 9. 
Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 
105dB/1m, podešavanje 24 različitih 
upozoravajućih tonova, za montažu na zid, 
izrađena od bele ABS plastike.Radna temperatura 
modula je -25... +80 °C.Kategorija zaštite je IP54 / 
IP65 sa dodatkom. Sirena je u skladu sa EN54-7 
standardima. Sirena poseduje VdS G206019 
sertifikat 

kom. 2   

10. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I 
polaganje     

  - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 500   
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  - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 200   
      

11. Instalaciona cev HF Ø16mm m 700   
      

12. Obujmice za cevi HF kom 250   
      

13 Obujmice negorive kom 540   
      

UKUPNA CENA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA     DIN  
           
STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM         

 Etaža: 4. sprat       
Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 

      
1 Stojeći orman 19" 27U 600x600, FD4 

- prednja perforirana vrata, demontažna zadnja i 
bočne strane  
- opticki patch panel sa 12 SC duplex adaptera 
MULTIMODE -1 kom 
- patch panel 25 x RJ-45 cat 3 - 2 kom 
- patch panel 24 x RJ-45 cat 6a - 8 kom 
- ranžirni prsten - 5 kom 
- ventilatorski panel 
- napojne šine 
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1   

      
2 Modul RJ-45 kategorije 6, 

- isporuka, montaža, povezivanje kom 182   
 Napomena:parapetni kanali i montažna oprema 

specificirani su projektom elektroenrgetskih 
inastalacija     

      
3 Bakarni parični kabl, FTP LSHF-FR, kategorije 6, 

4x2x0,5 mm. 
- isporuka, polaganje m 7.000   

      
4 Optički kabl, MM, 50/125, 4 vlakna, LSHF-FR. 

- isporuka, polaganje m 50   
      

5 Instalacioni kabl JH(St)H 50x2x0.8 mm. 
- isporuka, polaganje m 65   

      
6 Prespojni optički kabl (patch cord) 

- isporuka, povezivanje kom 4   
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7 Prespojni kabl (patch cord) FTP kategorije 6  
- isporuka, povezivanje kom 182   

8 Atestiranje linkova kategorije 6 sa izradom 
mernog protokola kom 182   

      
9 Atestiranje optičkih linkova sa izradom mernog 

protokola kom 4   
      

10 Ispitivanje i puštanje u rad paus 1   
      

11 Uređaj za besprekidno napajanje rekabilan 1200 
W / 1500 VA, Ulaz 230V / Izlaz 230V , Interface 
portovi: SmartSlot, USB ; Extended runtime 
model, visina 2U  
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1   

      
12 Isporuka i ugradnja perforiranog nosača kablova 

(PNK)sa potrebnim elementima za vešanje za 
betonsku tavanicu 

   

 
      
      
 - dimenzija 100x50mm  m 100   
      
 - dimenzija 50x50mm  m 20   
      
 SKS instalacije za računarsku učionicu 423     

13 Stojeći orman 19" 15U 600x600, FD4 
- prednja perforirana vrata, demontažna zadnja i 
bočne strane  
- opticki patch panel sa 12 SC duplex adaptera 
MULTIMODE -1 kom 
- patch panel 24 x RJ-45 cat 6a - 4 kom 
- ranžirni prsten - 4 kom 
- ventilatorski panel 
- napojne šine 
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1   

      
14 Modul RJ-45 kategorije 6, 

- isporuka, montaža, povezivanje u podne kutije 
predviđene projektom jake struje kom 75   

 Napomena:parapetni kanali i montažna oprema 
specificirani su projektom elektroenrgetskih 
inastalacija     

      
15 Bakarni parični kabl, FTP LSHF-FR, kategorije 6, 

4x2x0,5 mm. 
- isporuka, polaganje m 1.500   
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UKUPNA CENA ZA SKS      DIN  
           
UKUPNA CENA 4. SPRAT     DIN  

      
SISTEM ZA DOJAVU POŽARA         

 Etaža:  5. sprat       
Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 

      
 Adresabilni automatski optički detektor 
požara sl.tipu FDO221 SINTESO C-LINE, 

1. 

Dimni detektor požara širokog spektra sa analizom 
požarnih parametara preko detektorskih 
algoritama (DA) i automatskom kompenzacijom 
štetnih uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se 
mogu javiti (prašina, vlakna, insekti, vlažnost, 
kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, 
vibracije, udari i sl.). 
Detektor poseduje opto-elektronsku komoru i 
optički senzora za detekciju tamnih i svetlih 
dimnih čestica sa povećanim imunitetom prema 
lažnim alarmima.   
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u 
krugu od 360º kao i ugradjeni izolator linije od 
kratkog spoja i prekida.  
Detektor se adresira i podešava sa centralnog 
uređaja, i svi detektori koriste isti tip podnožja. 
Radna temperatura detektora je -10... +60 °C. 
Kategorija zaštite je IP43 (IP44 sa dodacima). 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 
standardima.  
Detektor poseduje VdS G204018 i LPCB 
126ab/02 sertifikate. 

kom. 37   

      
 Podnožje adresabilnih detektora požara, sa 
odstojnicima za uvod kabla sa strane 
maksimalnog prečnika kabla 6mm sl.tipu 
FDB221 SINTESO, S-LINE, C-LINE 

2. 

Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala 
otpornog na udarce, vibracije i ogrebotine sa 
terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik 
kablova je od 0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je 
čisto bela, RAL 9010 

kom. 37   

 Dodatno podnožje za nadgradnju sl.tipu 
FDB291 

3. 

Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm; Sa 
oprugom za povezivanje sa podnožjem; Ukupna 
visina sa detektorom 60mm. Boja je čisto bela, 

kom. 37   



 

 150

 RAL 9010     

4. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 37   
      

Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom 
aktivacijom sl. Tipu FDME221 SINTESO   

5. 

Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim 
aktiviranjem lomljenjem zaštitnog stakla. U 
javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja 
i prekida. Radna temperatura detektora je -25... 
+70 °C.Kategorija zaštite je IP44.Javljač je u 
skladu sa EN54-11, EN54-17 standardima. Javljač 
poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 
sertifikate 

kom. 2   

6. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2   
      

 Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 7. 
Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 
105dB/1m, podešavanje 24 različitih 
upozoravajućih tonova, za montažu na zid, 
izrađena od bele ABS plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-7 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 

kom. 2   

      
8. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I 

polaganje     

  - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 350   
  - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 220   
      

9. Instalaciona cev HF Ø16mm m 570   
      

10. Obujmice za cevi HF kom 200   
11. Obujmice negorive kom 300   

      
UKUPNA CENA SISTEMA DOJAVE POŽARA     DIN  

      
STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM        

 Etaža: 5. sprat       
Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 
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1 Stojeći orman 19" 27U 600x600, FD5 
- prednja perforirana vrata, demontažna zadnja i 
bočne strane  
- opticki patch panel sa 12 SC duplex adaptera 
MULTIMODE -1 kom 
- patch panel 25 x RJ-45 cat 3 - 2 kom 
- patch panel 24 x RJ-45 cat 6a - 7 kom 
- ranžirni prsten - 5 kom 
- ventilatorski panel 
- napojne šine 
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1   

      
2 Modul RJ-45 kategorije 6, 

- isporuka, montaža, povezivanje kom 164   
 Napomena:parapetni kanali i montažna oprema 

specificirani su projektom elektroenrgetskih 
inastalacija     

3 Bakarni parični kabl, FTP LSHF-FR, kategorije 6, 
4x2x0,5 mm. 
- isporuka, polaganje m 5.000   

      
4 Optički kabl, MM, 50/125, 4 vlakna, LSHF-FR. 

- isporuka, polaganje m 55   
      

5 Instalacioni kabl JH(St)H 50x2x0.8 mm. 
- isporuka, polaganje m 75   

      
6 Prespojni optički kabl (patch cord) 

- isporuka, povezivanje kom 4   
      

7 Prespojni kabl (patch cord) FTP kategorije 6  
- isporuka, povezivanje kom 164   

      
8 Atestiranje linkova kategorije 6 sa izradom 

mernog protokola kom 164   
      

9 Atestiranje optičkih linkova sa izradom mernog 
protokola kom 4   

      
10 Ispitivanje i puštanje u rad paus 1   

      
11 Uređaj za besprekidno napajanje rekabilan 1200 

W / 1500 VA, Ulaz 230V / Izlaz 230V , Interface 
portovi: SmartSlot, USB ; Extended runtime 
model, visina 2U  
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1   
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12 Isporuka i ugradnja perforiranog nosača kablova 
(PNK)sa potrebnim elementima za vešanje za 
betonsku tavanicu 

   

 
      
 - dimenzija 100x50mm  m 100   
      

UKUPNA CENA ZA SKS     DIN  
UKUPNA CENA 5. SPRAT     DIN  

      
SISTEM ZA DOJAVU POŽARA         

 Etaža:  6. sprat       
Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 

      
 Adresabilni automatski optički detektor 
požara sl.tipu FDO221 SINTESO C-LINE, 

1. 

Dimni detektor požara širokog spektra sa analizom 
požarnih parametara preko detektorskih 
algoritama (DA) i automatskom kompenzacijom 
štetnih uticaja. 
Detektor je otporan na standardne smetnje koje se 
mogu javiti (prašina, vlakna, insekti, vlažnost, 
kondenzacija, EM uticaji, korozivne pare, 
vibracije, udari i sl.). 
Detektor poseduje opto-elektronsku komoru i 
optički senzora za detekciju tamnih i svetlih 
dimnih čestica sa povećanim imunitetom prema 
lažnim alarmima.   
Detektor poseduje alarmni indikator vidljiv u u 
krugu od 360º kao i ugradjeni izolator linije od 
kratkog spoja i prekida.  
Detektor se adresira i podešava sa centralnog 
uređaja, i svi detektori koriste isti tip podnožja. 
Radna temperatura detektora je -10... +60 °C. 
Kategorija zaštite je IP43 (IP44 sa dodacima). 
Detektor je u skladu sa EN54-7, EN54-17 
standardima.  
Detektor poseduje VdS G204018 i LPCB 
126ab/02 sertifikate. 

kom. 37   

      
 Podnožje adresabilnih detektora požara, sa 
odstojnicima za uvod kabla sa strane 
maksimalnog prečnika kabla 6mm sl.tipu 
FDB221 SINTESO, S-LINE, C-LINE 

2. 

Podnožje je izradjeno od sintetičkog materijala 
otpornog na udarce, vibracije i ogrebotine sa 
terminalnim kontaktima bez zavrtanja. Prečnik 
kablova je od 0.2 to 1.5 mm2. Boja podnožja je 
čisto bela, RAL 9010 

kom. 37   
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 Dodatno podnožje za nadgradnju sl.tipu 
FDB291 

3. 

Za uvod kablova prečnika većeg od 6mm; Sa 
oprugom za povezivanje sa podnožjem; Ukupna 
visina sa detektorom 60mm. Boja je čisto bela, 
RAL 9010 

kom. 37   

4. Natpisna pločica sl.tipu FDBZ291  kom. 37   
      

Adresabilni ručni javljač požara sa direktnom 
aktivacijom sl. Tipu FDME221 SINTESO   

5. 

Elektronika ručnog javljača požara sa direktnim 
aktiviranjem lomljenjem zaštitnog stakla. U 
javljač je ugradjen izolator linije od kratkog spoja 
i prekida.  
Radna temperatura detektora je -25... +70 °C. 
Kategorija zaštite je IP44. 
Javljač je u skladu sa EN54-11, EN54-17 
standardima.  
Javljač poseduje VdS G203059 i LPCB 126ap/07 
sertifikate 

kom. 2   

6. Kućište javljača, crveno sl. Tipu FDMH291-R  kom. 2   
      

 Alarmna sirena, bela sl. Tipu AGN24.6 7. 
Alarmna sirena, sa jačinom zvuka većom od 
105dB/1m, podešavanje 24 različitih 
upozoravajućih tonova, za montažu na zid, 
izrađena od bele ABS plastike. 
Radna temperatura modula je -25... +80 °C. 
Kategorija zaštite je IP54 / IP65 sa dodatkom.  
Sirena je u skladu sa EN54-7 standardima.  
Sirena poseduje VdS G206019 sertifikat 

kom. 2   

      
8. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I 

polaganje     

  - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 300   
  - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 190   
      

9. Instalaciona cev HF Ø16mm m 300   
      

10. Obujmice za cevi HF kom 150   
      

11. Obujmice negorive kom 300   
UKUPNA CENA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA     DIN  

      
STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM         

 Etaža: 6. sprat       
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Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 

      
1 Stojeći orman 19" 27U 600x600, FD6 

- prednja perforirana vrata, demontažna zadnja i 
bočne strane  
- opticki patch panel sa 12 SC duplex adaptera 
MULTIMODE -1 kom 
- patch panel 25 x RJ-45 cat 3 - 2 kom 
- patch panel 24 x RJ-45 cat 6a - 7 kom 
- ranžirni prsten - 5 kom 
- ventilatorski panel 
- napojne šine 
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1   

      
2 Modul RJ-45 kategorije 6, 

- isporuka, montaža, povezivanje kom 148   
 Napomena:parapetni kanali i montažna oprema 

specificirani su projektom elektroenrgetskih 
inastalacija     

      
3 Bakarni parični kabl, FTP LSHF-FR, kategorije 6, 

4x2x0,5 mm. 
- isporuka, polaganje m 5.000   

      
4 Optički kabl, MM, 50/125, 4 vlakna, LSHF-FR. 

- isporuka, polaganje m 65   
      

5 Instalacioni kabl JH(St)H 50x2x0.8 mm. 
- isporuka, polaganje m 80   

      
6 Prespojni optički kabl (patch cord) 

- isporuka, povezivanje kom 4   
      

7 Prespojni kabl (patch cord) FTP kategorije 6  
- isporuka, povezivanje kom 148   

      
8 Atestiranje linkova kategorije 6 sa izradom 

mernog protokola kom 148   
      

9 Atestiranje optičkih linkova sa izradom mernog 
protokola kom 4   

      
10 Ispitivanje i puštanje u rad paus 1   

      
11 Uređaj za besprekidno napajanje rekabilan 1200 

W / 1500 VA, Ulaz 230V / Izlaz 230V , Interface 
portovi: SmartSlot, USB ; Extended runtime 
model, visina 2U  
- isporuka, montaža, povezivanje kom 1   
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12 Isporuka i ugradnja perforiranog nosača kablova 

(PNK)sa potrebnim elementima za vešanje za 
betonsku tavanicu 

   

 
 - dimenzija 100x50mm  m 100   
      

UKUPNA CENA ZA SKS     DIN  
UKUPNA CENA 6. SPRAT     DIN  

      
SISTEM ZA DOJAVU POŽARA         

 Etaža:  7. sprat       
Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 

      
10. Instalacioni kabl, tipa. Nabavka, isporuka I 

polaganje     

  - J-H(St)H 2x2x0,8mm m 70   
  - NHXHX 3x1.5mm2-FE180/E30 m 70   

UKUPNA CENA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA     DIN  

      
STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM         

 Etaža: 7. sprat       
Br.   Naziv    Kol. Jed.cena  Ukupna cena 

4 Optički kabl, MM, 50/125, 4 vlakna, LSHF-FR. 
- isporuka, polaganje m 65   

5 Instalacioni kabl JH(St)H 50x2x0.8 mm. 
- isporuka, polaganje m 80   

UKUPNA CENA ZA SKS     DIN  
UKUPNA CENA 7. SPRAT     DIN  
     

C ISPITIVANjA, MERENjA I ZAVRŠNI RADOVI     

 

Ispitivanja nakon završetka radova na 
instalacijama slabe struje sa izdavanjem atesta: 
Izrada projekta izvedenog objekta pauš 1   

      
      
      
      
      

  R E K A P I T U L A C I J A       
        

1 TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE  PRIZEMLJE 1 
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2 TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE SPRAT 2 
 

3 TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE SPRAT 3 
 

4 TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE SPRAT 4 
 

5 TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE SPRAT 5 
 

6 TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE SPRAT 6 
 

7 TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE SPRAT 7 
 

        
 B SVE UKUPNO TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE (од 1 

до 7):  

   

 A  UKUPNO ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI:  
B UKUPNO TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE:  
C ISPITIVANjA, MERENjA I ZAVRŠNI RADOVI (slaba struja)  
 SVEGA:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вредност радова (А+B+C) према 
јединичним ценама из предмера са 
рекапитулацијом, изражена у динарима 
без ПДВ-а 

 

Вредност радова (А+B+C) према 
јединичним ценама из предмера са 
рекапитулацијом, изражена у динарима са 
ПДВ-ом 

 

Начин и рок плаћања: Наручилац ће уплатити аванс од 25% од 
укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), а 
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преостали део уговорене цене биће 
исплаћен у року, у року од ____дана од 
дана испостављања уредног рачуна и 
одговарајућег документа којим се доказује 
да су радови извршени (не може краћи од 
15 дана нити дужи од 45 дана) 

Рок за извођење радова (максимално 45 
календарских  дана) 

_____ дана (уписати број дана) 

Рок важења понуде (минимум 30 дана) _____ дана (уписати број дана) 
Гарантни рок (Гарантни рок на изведене 
радове и уграђени материјал не може бити 
краћи од 3 године) 

Гарантни рок на изведене радове ________ 
(уписати број година) 
Гаранти рок на материјал ___________ 
(уписати број година) 
 

Место извођења радова: Економски факултет, Каменичка 6, Београд 
 
 
 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
Дана: _____________                 М.П.                  _________________________ 
 
 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

НАПОМЕНА: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он 

представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен 

уговор о јавној набавци. МОДЕЛ УГОВОРА ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ, ОВЕРАВАЈУ 

И ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ.  

Наручилац ће, уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 

јавној набавци, а након што му је уговор додељен, доставити УЈН доказ негативне 

референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза 

у поступку јавне набавке.  

 
 

УГОВОР 
 

О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА  
–електро-монтажни радови (замена пратеће опреме и расветних тела лед светиљкама)  

ради повећања  
енергетске ефикасности зграде Економског факултета у Београду  

број 07/2016 

 
 

Закључен између: 
 

1. ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ, Београд, ул. Каменичка бр. 6, матични 
број 07001983 и ПИБ 100223295, кога заступа декан проф. др Бранислав Боричић (у 
даљем тексту: Наручилац) 

и 
 

2. „___________________________“ из________________, ул._________________ ,бр.___ , 
матични број_____________________ и ПИБ________________________ (у даљем тексту: 
Извођач), кога заступа директор ____________________________ 
и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 
а)_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
б)_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/ 

подизвршиоцима", ако наступа са подизвођачима прецртати "са понуђачима из 

групе понуђача" и попунити податке) 

 

 
I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац на основу одредби члана 32. Закона о 
јавним набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12, 14/2015 и 68/2015 ) спровео отворени 
поступак за јавну набавку електро-монтажних радова (замена пратеће опреме и расветних тела 
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лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског факултета у 
Београду број 07/2016, који је покренут Одлуком декана Економског факултета, број: 1814/1 од 
22.04.2016. године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на 
Порталу јавних набавки РС (www.portal.ujn.gov.rs.) и на интернет страници наручиоца 
(www.ekof.ac.rs) . 
Поступак је окончан Одлуком Наручиоца о додели уговора, број:               од ______________          
2016. године (попуњава Наручилац), а на основу прихваћене понуде извршиоца радова, тада 
Понуђача, дел.број код Наручиоца: _____________ од _________2016. године (попуњава 
Наручилац), која у потпуности одговара условима из Конкурсне документације за предметну 
јавну набавку. 
 
II ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог уговора су грађевинско занатски радови - електро-монтажни радови (замена 
пратеће опреме и расветних тела лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности 
зграде Економског факултета у Београду, под условима и на начин утврђен у конкурсној 
документацији Наручиоца и прихваћеној понуди понуђача, деловодни број код Наручиоца: 
_________од _________2016. године (попуњава Наручилац), са којом је понуђач учествовао у 
поступку предметне јавне набавке и која чини саставни део овог Уговора. 
 

Члан 3. 
Наручилац се обавезује: 

• да уведе Извођача у посао, 
•  да уступи постојећи слободан простор у околини објекта на којем се планира 

извођење радова, за организацију градилишта и несметано одвијање радова, 
• да обезбеди коришћење постојећих приступних путева, 
• да даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача 
• да обезбеди нисконапонско електроенергетско напајање и 
• да омогући коришћење инфраструктуре (водовод, канализација). 

Члан 4. 
Извођач се обавезује да, о свом трошку, у своје име и у име Наручиоца, изврши 

осигурање радова које изводи код организације надлежне за послове осигурања имовине и 
лица, на суму осигурања за ризик одговорности за штету проузроковану трећим лицима, у 
висини причињене стварне штете, као и да прибави сва друга потребна осигурања у односу 
на овај уговор. 

Извођач се обавезује да своје раднике, које ће ангажовати на извођењу радова по 
овом уговору, такође осигура у складу са важећим прописима. 

Извођач се такође обавезује да, у року од 5 (пет) дана од дана потписивања овог 
уговора, достави Наручиоцу: 

- полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од 
одговорности према трећим лицима и стварима, 

- полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и 
- полису осигурања радова. 

Уколико Извођач не достави Наручиоцу тражене полисе и доказе, у року из става 3. 
овог члана, Наручилац има право да једнострано раскине уговор и активира банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде. 
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Извођач се обавезује да, у складу са важећим прописима, о свом трошку, предузме 
све потребне мере и приступи испуњењу обавеза у области заштите и безбедности на раду, 
услова рада и запошљавања и заштите животне средине, противпожарне заштите и техничке 
заштите у циљу обезбеђења сигурности трећих лица, радова, опреме, материјала, радника и 
околине, да обезбеди несметано одвијање саобраћаја на комуникацијама у окружењу објекта 
у којем изводи радове, односно да ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру, као и 
да поштује упутства лица надлежног за обављање послова у области безбедности и здравља 
на раду. 

Одговорност за штету која настане због извођења радова сноси Извођач. 
 

III   ЦЕНА, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 
Извођач део радова који се односи на ___________________________________, 

процената……%, поверава подизвођачу __________________________________________(у 
зависности од понуде). 

Вредност радова из члана 2. овог уговора, према јединичним ценама, износи 
________________ динара (словима: …………………………….................. ), без урачунатог 
пореза на додату вредност, односно _______________________ динара (словима: 
…………………………….............................), са урачунатим порезом на додату вредност. 
Јединична уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
Понуђене јединичне цене у понуди - предмеру радова не могу се мењати услед повећања 
(вишкова) односно смањења (мањкова) количина радова које су утврђене у предмеру радова. 
Уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 
трошкове Извођача. 
Извођач се одриче права на наплату клизне скале. 
 

Члан 6. 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати изведене радове, на рачун број 
_______________________ код _____________________ банке, следећом динамиком: 25% 
(процената) на име аванса, у износу од _________________________ динара 
(словима:___________________________________________________ ), без урачунатог пореза 
на додату вредност, односно ______________________________ динара (словима: 
____________________________________________ ), са урачунатим порезом на додату 
вредност, по закључењу уговора, односно након што Извођач, у року од осам дана од дана 
потписивања уговора, преда Наручиоцу авансну ситуацију и, у његову корист издату, 
безусловну банкарску гаранцију за повраћај аванса, са клаузулом "неопозива”, "без приговора” 
и "на први позив наплатива”, у висини уговореног аванса, са урачунатим порезом на додату 
вредност, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока завршетка радова. 
Аванс се мора оправдати са последњом привременом ситуацијом. 
- Преостали део, по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу 
оверене грађевинске књиге и јединичних цена из предмера, потписаним од стране Надзорног 
органа Наручиоца, у року од ______  дана од дана пријема оверене ситуације за неспорни део 
ситуације, с тим да окончана ситуација мора износити најмање 10% (процената) од уговорене 
вредности. 
Привремене и окончана ситуација морају бити оверене од стране Надзорног органа Наручиоца. 
Коначан обрачун ће се извршити на бази стварно изведених количина радова, оверених од 
стране Надзорног органа, путем грађевинске књиге. 
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Члан 7. 

За неблаговремену уплату из члана 6. овог уговора, Извођач ће обрачунати камату по стопи коју 
примењује његова пословна банка у случају кашњења у извршењу доспелих обавеза. 
 
 

IV РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 8. 
Извођач се обавезује да својим актом одреди лице одговорно за извођење радова и да 
одговарајући акт достави Наручиоцу одмах након потписивања уговора, а пре почетка извођења 
радова. 
Извођач се обавезује да отпочне са извођењем радова одмах након потписивања уговора, у року 
од три дана од захтева наручиоца и увођења у посао. 
Наручилац се обавезује да, у писаној форми, обавести Извођача о припремљености објекта за 
несметан почетак радова, да му достави инвестиционо-техничку и сву другу документацију и 
обезбеди несметан приступ градилишту. 
Извођач се обавезује да са извођењем радова почне одмах по пријему обавештења из става 3. 
овог члана. 
Сматра се да је Извођач уведен у посао на дан пријема обавештења из става 3. овог члана. 
Извођач се обавезује да радове изведе у року од _____________  календарских дана, рачунајући 
од дана увођења у посао. 
Највећи део посла ће се обављати када има активности на факултету, рачунати на могућност 
прекидања радова у простору где су радови отпочели, са настављањем касније, због активности 
на Факултету (настава, испитни рокови, упис и сл.). 
Извођач се обавезује да, у договору са Наручиоцем, усклади динамику радова, да се придржава 
динамике радова, односно да радове изводи, по потреби и ван радног времена, суботом, 
недељом, празничним даном, ноћу, 7 (седам) радних дана у недељи, ако технолошки процес то 
захтева, у свим временским условима, водећи рачуна о несметаном функционисању процеса 
наставе. 
Динамику радова Наручилац прати путем овлашћеног Надзорног органа. 
У случају прекорачења рока, утврђеног за извођење радова, Наручилац може да раскине овај 
уговор. 
Место извођења радова је објекат Наручиоца у Београду, Каменичка број 6. 
 

Члан 9. 
Непредвиђене и накнадне радове Извођач може извести искључиво, уколико су за то испуњени 
услови, након спровоћења поступка у складу са ЗЈН, а по потписивању уговора за предметне 
радове. 
Извођач се обавезује да, у случају настанка оштећења на инфраструктури, проузрокованих 
несавесним радом Извођача, чиме се директно утиче на стабилност и функционалност објекта, 
као и на безбедност запослених код Наручиоца, Извођача и трећих лица, оштећења хитно 
отклони. 
Извођач се обавезује да, у случају ако овлашћене инспекцијске и друге надлежне службе, 
наложе проширење обима радова, налог хитно проследи Наручиоцу. 
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V УГОВОРНА КАЗНА У СЛУЧАЈУ ЗАДОЦЊЕЊА 
 

Члан 10. 
Извођач је сагласан да, уколико не изврши обавезе према динамици радова, предвиђене за 25% 
(процената) уговореног износа средстава, описане у авансној ситуацији, Наручилац реализује - 
активира банкарску гаранцију за повраћај аванса. 
Извођач се обавезује да, у случају неиспуњења обавеза, врати средства која му је, у складу са 
овим уговором, уплатио Наручилац, у року који заједно одреде Извођач и Наручилац. 
Наручилац се обавезује да, на писмени захтев Извођача, врати нереализовану банкарску 
гаранцију за повраћај аванса, у року од 15 (петнаест) дана од дана када је Извођач у целости 
извршио своје обавезе преузете овим уговором. 
 

Члан 11. 
Уколико радове који су предмет овог уговора својом кривицом не изведе у року из члана 8. овог 
уговора, на начин дефинисан овим уговором и према предмеру радова, или неоправдано касни у 
примопредаји радова, Извођач се обавезује да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 
0,5% (процената) од укупне вредности уговорених радова, за сваки дан кашњења, с тим да износ 
тако одређене казне не може бити већи од 5% (процената) укупне вредности уговорених радова. 
Уговорну казну из става 1. овог члана, Наручилац ће наплатити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 
Делимично извршење или предаја уговорених радова у предвиђеном року не искључује обавезу 
Извођача да плати уговорну казну. 
Извођач неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у извођењу или 
предаји изведених радова. 
 

Члан 13. 
Извођач ће платити само део уговорне казне који је сразмеран његовој кривици, ако докаже да је 
само делимично крив за кашњење. 
 

Члан 14. 
Уколико је због кашњења Извођача у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету 
која је већа од износа уговорне казне, Наручилац може да, уместо уговорне казне, од Извођача 
захтева накнаду штете, односно да, поред уговорне казне, захтева од Извођача и разлику до 
пуног износа претрпљене штете. 
 
VI КВАЛИТЕТ, КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА И ГАРАТНИ РОК 
 

Члан 15. 
Извођач гарантује уговорени квалитет радова и уграђеног материјала и да немају мана које 
умањују њихову вредност. 
Извођач се обавезује да, у току извођења радова, набавља, употребљава и уграђује материјал 
који одговара важећим стандардима, техничким нормативима и конкурсној документацији. 
Гарантни рок за изведене радове је _______месеци, а за уграђени материјал је ________ месеци. 
Извођач се обавезује да у току гарантног периода отклони све недостатке, о свом трошку одмах, 
а најкасније у року од 3 (три) дана од позива Наручиоца. 
Гарантни период ће се продужити за онолико дана колико је трајао застој у коришћењу објеката, 
односно просторија, изазван кваром који је обухваћен гаранцијом. 
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Уколико не отклони квар ни у року дужем од 2 (два) дана, Извођач се обавезује да сноси 
трошкове настале штете проистекле застојем. 
Уколико Извођач не отклони квар у утврђеном року, Наручилац има право да сам отклони квар, 
о трошку Извођача, уз обавезу ангажовања стручно оспособљених лица. 
Извођач неће бити одговоран за недостатке који настану услед неправилног коришћења, 
механичких и других оштећења или услед неодговарајућих радњи, односно ако квар настане као 
резултат неодговарајуће употребе од стране Наручиоца. 
Извођач се обавезује да радове изведе стручно и квалитетно и у уговореном року, у складу са 
понудом, предмером, инвестиционо - техничком документацијом, конкурсном документацијом, 
важећим прописима, нормативима, стандардима, правилима струке и техничким прописима који 
важе за извођење ове врсте радова, динамичким планом и овим уговором, сопственом опремом, 
алатом и радном снагом и својим материјалом. 
 

Члан 16. 
Наручилац може да, у року од 8 (осам) дана од дана завршетка радова, односно дела радова, 
достави Извођачу примедбе у писаној форми, или да их упише у грађевински дневник, са роком 
отклањања. 
Ако се записнички, уписом у грађевински дневник, утврди да радови имају недостатке, извођач 
недостатке мора да отклони у примереном року констатованом у грађевинском дневнику.      
 

Члан 17 
Извођач се обавезује да након изведених радова отклони сва евентуална оштећења настала у 
току извођења радова и са места рада повуче све раднике, уклони преостали неупотребљени 
материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте које је користио у току рада, очисти 
градилиште и околину од отпадака које је направио и уреди простор у којем је изводио 
радове, просторије које је користио у току извођења радова и земљиште око објекта. 

Члан 18. 
Извођач се обавезује да омогући стални стручни надзор над извођењем радова. 
 

Члан 19. 
Извођач се обавезује да о току извођења радова води грађевински дневник и грађевинску 
књигу, које, на свакој страници, морају оверити руководилац радова Извођача и Надзорни 
орган одређен од стране Наручиоца, што представља основ за признавање реализације и за 
плаћање. 

VII ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ 

 
Члан 20. 

Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла 
избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви 
који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово 
потпуно или делимично извршење (виша сила). 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 
извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, 
уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 часа од 
момента сазнања те информације. 
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Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожари, поплаве, експлозије, 
саобраћајне несреће, одлуке органа власти донете у случају ванредног или ратног стања и 
други случајеви који су законом предвиђени као виша сила. 

Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних 
обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили. 

Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да 
раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. 

VIII РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 21. 
Овај Уговор се може раскинути уз обострану сагласност уговорних страна или 

једностраним отказом. 
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 

може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и 
благовремено извршила. Раскид уговора се захтева у писаној форми, уз отказни рок од пет 
дана од дана достављања писаног отказа. 

Извођач се обавезује да, у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу достави: 

- безусловну банкарску гаранцију за повраћај аванса, са клаузулом "неопозива”, 
"без приговора” и "на први позив наплатива”, у висини уговореног аванса, са 
урачунатим порезом на додату вредност, са роком важења 30 (тридесет) дана 
дужим од уговореног рока завршетка радова који је предвиђен у понуди и 
авансну ситуацију и 

- безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла и за отклањање 
недостатака у гарантном року, са клаузулом "неопозива”, "без приговора” и "на 
први позив наплатива”, у висини од најмање 10% (процената) од укупне 
вредности уговора, којом обезбеђује да ће испоштовати своје уговорне обавезе, 
са роком доспећа од најмање 30 (тридесет) дана од дана истека гарантног рока 
за изведене радове и уграђени материјал. 

Наручилац се обавезује да гаранцију из става 1. прва алинеја овог члана врати 
Извођачу одмах по извршеној примопредаји радова. 

Наручилац се обавезује да гаранцију из става 1. друга алинеја овог члана врати 
Извођачу најкасније у року од 30 (тридесет) дана по истеку гарантног рока за изведене 
радове и уграђени материјал. 

Уколико Извођач не достави Наручиоцу банкарске гаранције, у року из става 1. овог 
члана, Наручилац има право да једнострано раскине уговор и активира банкарску гаранцију 
за озбиљност понуде. 

IX ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

 

Члан 22. 
Измене овог Уговора су могуће само уз пристанак обе уговорне стране и под условима 

прописаним одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама. 
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X ПРИМЕНА ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА 

 
Члан 23. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 
овим уговором, непосредно примењују одредбе Посебних узанси о грађењу и Закона о 
облигационим односима. 

XI СПОРОВИ 

 

Члан 24. 
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају 

споразумно, а у случају да то није могуће уговарају надлежност стварно и месно надлежног 
суда у Београду. 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 25. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране, а рок 

важења му је до момента завршетка радова која чине његов предмет. 
 
 

XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
 

Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 
- понуда са прилозима, 
- упутство за сачињавање понуде, 
- конкурсна документација, 
- техничка документација са предмером радова и 
- динамички план. 

Члан 27. 
Извођач се обавезује да у сваком тренутку заштити Наручиоца од свих одговорности 

према другим лицима, укључујући и раднике и представнике Наручиоца, од последица 
смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих може 
доћи у току извођења радова или у гарантном року и да надокнади Наручиоцу све штете или 
губитке које може да претрпи кроз одштетне захтеве тужилаца, осим уколико су штета или 
губитак настали искључиво кривицом Наручиоца. 

Примопредаја радова ће се извршити по окончању радова. 
Извођач се обавезује да, најкасније 5(пет) дана пре завршетка радова, путем 

грађевинског дневника, затражи примопредају извршених радова, и о датуму примопредаје 
обавести Наручиоца. 

Коначан обрачун ће се извршити у року од 8 (осам) дана од дана примопредаје. 
Примопредаја и коначан обрачун врше се записнички. 
Записник може да сачини и само једна уговорна страна, у случају да друга уговорна 

страна неоправдано одбије учешће или се не одазове позиву за примопредају, односно за 
сачињавање коначног обрачуна. 
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Записник потписују овлашћени представници уговорних страна. 

Члан 28. 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку 

уговорну страну. 
Наручилац ће сагласно одредбама члана 113. Закона о јавним набавкама доставити 

потписани уговор Извршиоцу услуге на потписивање у року од осам дана од дана протека 
рока за подношење захтева за заштиту права. 

Извршилац радова је у обавези да Наручиоцу врати потписане примерке уговора са 
ознаком свог деловодног броја, како би Наручилац у року испунио обавезу објављивања 
обавештења о закљученом уговору утврђену одредбама члана 116. Закона о јавним 
набавкама. 

 
        За Извођача радова                                                       За Наручиоца  
 
     ______________________                                         ________________________ 
                                            Декан  
 
              Проф. др Бранислав Боричић 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 
зa jaвну нaбaвку радова електро-монтажни радови (замена пратеће опреме и расветних тела 
лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског факултета 
Универзитета у Београду 
 
Предмет јавне набавке      Цена без ПДВ-а Износ ПДВ -а Цена са ПДВ-

ом 
1 2 3 4 

електро-монтажни радови 
(замена пратеће опреме и 
расветних тела лед светиљкама)  
ради повећања енергетске 
ефикасности зграде Економског 
факултета Универзитета у 
Београду 

   

 
Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене:  
1. У колону 2 – уписати цену из понуде без ПДВ-а  
2. У колону 3 – уписати износ ПДВ-а  
3. У колону 4 – уписати цену са ПДВ-ом.  
 
 
Напомена: Понуђач даје цену за укупну вредност радова која је предмет јавне набавке. 
 
 
 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
Дана: _____________                 М.П.                    _________________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 
__________________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан 
износ и структуру трошкова припремања понуде зa jaвну нaбaвку радова електро-монтажни 
радови (замена пратеће опреме и расветних тела лед светиљкама)  ради повећања енергетске 
ефикасности зграде Економског факултета Универзитета у Београду, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке радова – електро-монтажни радови (замена пратеће опреме и расветних тела 
лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског факултета 
Универзитета у Београду, број 07/2016, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
У _________________             Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.                     _________________________ 
 

 
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 
бр.124/2012 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу: 

И З Ј А В У 

Понуђач ___________________________________________  (навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке радова: електро-монтажни радови (замена пратеће опреме и 
расветних тела лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског 
факултета Универзитета у Београду, ЈН бр. 07/2016, поштовао је обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношење понуде. 

У _________________             Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.                   _________________________ 
 
   
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 
 
 
 
 

На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 
124/2012 и 68/2015) под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач  
_____________________из __________________________________ ул._________________ 
_______________бр. _________  

Д aj е 

ИЗЈАВУ 

У држави - __________________________ , у којој имам седиште не издају се докази 
из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.124/12 и 68/2015), те ову 
изјаву оверену пред судским - управним органом - јавним бележником – другим надлежним 
органом државe___________________________________, прилажем уз понуду за јавну 
набавку радова: електро-монтажни радови (замена пратеће опреме и расветних тела лед 
светиљкама) ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског факултета 
Универзитета у Београду, ЈН бр. 07/2016. Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери 
да ли су испуњени услови за давање ове изјаве односно да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 
државе где имам седиште. 

 
 

У _________________             Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.                   _________________________ 
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XII СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

 

Р.Б. 

 

Назив наручиоца 

 

Опис (врста) радова  

Период 
извођења 
радова 

 (од –до) 

Вредност 
извршених 

радова  
(у динарима, без 

ПДВ-а) 
     

     

     

     

     

     

     

     

УКУПНО:  

 

 

Напомена: У случају потребе, образац фотокопирати. 

 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.                     ________________________ 
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XIII потврда референтног наручиоца 
 

Назив референтног 
Наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  
 

П О Т В Р Д А 

којом потврђујемо да је Извођач радова 
______________________________________________________, из 
_________________________________, у периоду од ____________ до ___________ године 
извео радове 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, у укупној 
вредности од _____________________ (словима: 
________________________________________________________________________________
__) динара, без обрачунатог  ПДВ-а, а по основу Уговора бр. __________________ од 
___________.  

Потврда се издаје на захтев ______________________________________________ ради 
учешћа у поступку јавне набавке радова – електро-монтажни радови (замена пратеће опреме и 
расветних тела лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског 
факултета Универзитета у Београду  (јавна набавка број 07/2016) и у друге сврхе се не може 
користити.  

Место:___________________   
 
Датум:___________________ 

  
 

 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује: 

                                                                                                          Наручилац  

 

____________________________ 

(потпис и печат овлашћеног лица) 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне 
листе. 
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XIV ИЗЈАВА О НЕСМЕТАНОМ ФУНКЦИОНИСАЊУ ПРОЦЕСА РАДА 
 

 
 

Изјављујемо да, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија и нама буде додељен 
уговор за извођење грађевинско занатских радова - електро-монтажни радови (замена 
пратеће опреме и расветних тела лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности 
зграде Економског факултета Универзитета у Београду, број 07/2016, спремни смо да 
радимо, по потреби, и ван радног времена, суботом, недељом, празничним даном, ноћу, 7 
(седам) дана у недељи, ако технолошки процес и динамика радова то захтева, у свим 
временским условима, водећи рачуна о несметаном функционисању процеса рада 
Наручиоца, а све у договору са Наручиоцем. 
 
 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.                     ________________________ 
 
         
НАПОМЕНА: 

- За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава 
само понуђач.  

 
- За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац 

посла - овлашћени члан групе понуђача.  
 



 

. 

 

 

 

175

XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА У КОЈЕМ СЕ ИЗВОДЕ 
РАДОВИ 

 
 
 
Изјављујем да је дана ____. ____. 2016. године, представник понуђача извршио обилазак 
локације и објекта, на којој се извршавају радови који су предмет јавне набавке и да је исти 
стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.  
 
Такође, изјављујем да је понуђач у потпуности упознат и са свим условима извођења радова 
и да они сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним 
роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена. 
 
 
 
 
 
У _________________     Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 
Дана: _____________                 М.П.                    _________________________ 
 
 
 
У _________________                Потпис овлашћеног лица Наручиоца 
 
Дана: _____________                 М.П.                     _________________________ 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 

- За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава 
само понуђач.  

 
- За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац 

посла - овлашћени члан групе понуђача.  
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XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОСИГУРАЊУ РАДОВА, ОСИГУРАЊУ ОД 
ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА ИЛИ СТВАРИМА 

ТРЕЋИХ ЛИЦА И ОСИГУРАЊУ РАДНО АНГАЖОВАМИХ ЛИЦА 
 
 
За јавну набавку радова - електро-монтажни радови (замена пратеће опреме и расветних тела 
лед светиљкама)  ради повећања енергетске ефикасности зграде Економског факултета 
Универзитета у Београду, број 07/2016, дајемо следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
                                                            

• изјављујемо да ћемо у року од пет радних дана од дана обострано потписаног 
уговора осигурати  радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика 
до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и доставити 
Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за 
цео период извођења радова. 

• доставити Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену 
трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са 
важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским 
прописима. 

• доставити Наручиоцу полису осигурања радно ангажованих лица на објекту. 
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 

 
 

 
 

 

 

У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.       _________________________ 
 
 
 
Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

образац. 

 


