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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 

број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем 

в.д.директора Управе за заједничке послове покрајинских органа број 404-181/2019 од 

03.06.2019.године 

припремила је 

 

 

I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ: 404-181/2019 

за јавну набавку радова - реконструкцијa нисконапонског постројење у згради 

Скупштине АПВ, у отвореном поступку.  

ЈНОП 29/2019 

 

1. У Конкурсној документацији за јавну набавку радова - реконструкцијa 

нисконапонског постројење у згради Скупштине АПВ, у отвореном поступку  у 

делу «2)2) врста техничке карактеристике (спецификације):», у датој табели 

додају се нове ставке и то под бројем 84. и 85. и сада гласи: 

 

 

2)2) НОВЕ техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина, 

опис радова: 

 

 

позиција ОПИС ПОСЛА ЈМР количина 

1 2 3 4 

  1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     

1. Набавка и уградња поклопне плоча за модуларну 
опрему. ком 3,00 

2. Набавка и уградња поклопне плоче за компактне 
прекидаче 100 и 160 А, вертикална уградна. 

ком 9,00 

3. Набавка и уградња поклопне плоча за компактне 
прекидаче 630 А, вертикална уградна. ком 3,00 

4. Набавка и уградња модуларне шине. 
ком 3,00 

5. Набавка и уградња монтажне плоче 3 или 4 за 
прекидаче 100 и 160 А. 

ком 9,00 

6. Набавка и уградња монтажне плоче прекидача 630 
А, хоризонтална уградна. 

ком 3,00 

7. Набавка и уградња монтажне плоче прекидача 630 
А, вертикална уградна.  

ком 1,00 

8. Набавка и уградња предња плоче прекидача 630 А. 
ком 1,00 

9. Набавка и уградња непровидне поклопне плоче 
довода, висине 1. 

ком 13,00 

10. Набавка и уградња непровидне поклопне плоче 
довода, висине 2. 

ком 8,00 
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11. Набавка и уградња непровидне поклопне плоче 
довода, висине 3. 

ком 3,00 

12. Набавка и уградња непровидне поклопне плоче 
довода, висине 4. 

ком 2,00 

13. Набавка и уградња непровидне поклопне плоче 
довода, висине 5. 

ком 2,00 

 
 

14. 

 
Набавка и уградња комплет од 4 поклопца 
хоризонтална. ком 

 
1,00 

15. Набавка и уградња Polypact фиксне 
изведбе/стандардна ручица. 

ком 8,00 

16. Набавка и уградња сабирница 630 A  тип Linergy 
LGYE profil 630 A или одговарајуће. 

ком 9,00 

17. Набавка и уградња сабирница 800 A тип Linergy 
LGYE profil 800 A или одговарајуће. 

ком 3,00 

18. Набавка и уградња носача сабирница.  
ком 3,00 

19. Набавка и уградња слободних носача равних 
сабирница 5/10мм. 

ком 9,00 

20. Набавка и уградња доњих носача бочних 
вертикалних равних сабирница. 

ком 3,00 

21. Набавка и уградња носача хоризонталних 
сабирница 5/10мм. 

ком 5,00 

22. Набавка и уградња изоловане флексибилне 
сабирнице 32x5.  ком 2,00 

23. Набавка и уградња изоловане флексибилне 
сабирнице 32x8.  ком 2,00 

24. Набавка и уградња оквира ормана величина 1, 
300x2007мм. 

ком 2,00 

25. Набавка и уградња оквира ормана величина 2, 
650x2007мм. 

ком 1,00 

26. Набавка и уградња оквира ормана величина 3, 
650+150x2007мм. 

ком 3,00 

27. Набавка и уградња крова ормана величина 1, 
300x450мм. ком 2,00 

28. Набавка и уградња крова ормана величина 2, 
650x450мм. 

ком 1,00 

29. Набавка и уградња крова ормана величина 3, 
800x450мм. 

ком 3,00 

30. Набавка и уградња дводелне уводнице кабла 
величина 1, 300x450мм. 

ком 2,00 
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31. Набавка и уградња дводелне уводнице кабла 
величина 2, 650x450мм. 

ком 1,00 

32. Набавка и уградња дводелне уводнице кабла 
величина 3, 800x450мм. 

ком 3,00 

33. Набавка и уградња непровидних врата величина 1, 
IP30, 300x2007мм. 

ком 2,00 

34. Набавка и уградња непровидних врата величина 2, 
IP30, 650x2007мм. 

ком 1,00 

35. Набавка и уградња непровидних врата величина 3, 
IP30, 800x2007мм. 

ком 3,00 

36. Набавка и уградња рама са шаркама за предњу 
плочу ормана, 650x2007мм. 

ком 4,00 

37. Набавка и уградња комплета од 4 ушице за 
подизање. 

ком 2,00 

38. Набавка и уградња задње странице ормана 
величина 1, 300x2007мм. 

ком 2,00 

39. Набавка и уградња задње странице ормана 
величина 2, 650x2007мм. 

ком 1,00 

40. Набавка и уградња задње странице ормана 
величина 3, 800x2007мм. 

ком 3,00 

41. Набавка и уградња 2 бочне странице ормана, IP30, 
450x2007мм. 

ком 2,00 

42. Контакт помоћни за компактне прекидаче, за 
индикацију испада прекидача од заштите и статуса 
прекидача 

ком 4,00 

43. Набавка и уградња серверa управљања Енергијом, 
тип Com’X 510, 24VDC напајање или одговарајуће. 

ком 1,00 

44. Набавка и уградња ,,Ethernet gateway’’ уређаја,  
тип Link 150, 24VDC напајање или одговарајуће. 

ком 1,00 

45. Набавка и уградња трофазног компактног 
прекидача, називне струје до 100 А без заштитне 
јединице, тип 3P NSX 100B или одговарајуће. 

ком 29,00 

46. Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице 
за компактне прекидаче подешења до 100 А, тип 
3П Micrologic 5.2Е 100 А или одговарајуће. 

ком 8,00 
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47. Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице 
за компактне прекидаче подешења до 40А, тип 3P 
Micrologic 5.2Е 40 А или одговарајуће. 

ком 21,00 

48. Набавка и уградња дугог поклопца прикључака за 
компактне прекидаче до 100 А. 

ком 9,00 

49. Набавка и уградња трофазног компактног 
прекидача, називне струје до 160 А без заштитне 
јединице, тип 3P NSX 160 B или одговарајуће. 

ком 1,00 

50.  Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице 
за компактне прекидаче подешења до 160А, тип 3P 
Micrologic 5.2Е 160 А или одговарајуће. 

ком 1,00 

51. Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице 
за компактне прекидаче подешења до 630А, 
слична типу 3P Micrologic 5.3Е 630 А или 
одговарајући ком 2,00 

52. Набавка и уградња дигиталне заштитне јединице 
за компактне прекидаче подешења до 400А, тип 3P 
Micrologic 5.3Е 400 А или одговарајуће. 

ком 2,00 

53. Набавка и уградња трофазног компактног 
прекидача, називне струје до 400 А без заштитне 
јединице, типу 3P NSX 400F или одговарајуће. 

ком 

2,00 

54. Набавка и уградња поклопца прикључака за 
компактне прекидаче до 400А/630 А. 

ком 7,00 

55. Набавка и уградња дугог поклопца прикључака за 
компактне прекидаче до 400 А/630 А.  

ком 4,00 

56. Набавка и уградња мотора компактних прекидача. 

ком 4,00 

57. Набавка и уградња трофазног компактног 
прекидача, називне струје до 630 А без заштитне 
јединице, сличан типу 3P NSX 630F или 
одговарајући ком 2,00 

58. Набавка и уградња додатних комуникационих 
кабова 1.3 м за компактне прекидаче. 

ком 

4 

59. Набавка и уградња додатних комуникационих 
каблова 3 м за компактне прекидаче. 

ком 

31 

60. Набавка и уградња дисплеја за врата.  
ком 2 

61. Набавка и угеадња модбус модула за 
комуникацију,  IFM Модбус интерфејс или 
одговарајуће. 

ком 34 
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62. Набавка и уградња 10 конектора (напајање + 
комуникација). 

ком 4 

63. Набавка и уградња 10 терминационих елемената. 

ком 4 

64. Набавка и уградња претварача напона 
220VAC/24VDC, снаге 120 W, типу ABL8RPS24050 
или одговарајуће.  

ком 1,00 

65. Набавка и уградња енергетског кабла PP00 4x120 
mm2, 100 m. 

ком 1,00 

66. Набавка и уградња контролера за систем 
аутоматског пребацивања напона, тип UA 
контролер 220/240VAC или одговарајуће.  

ком 1,00 

67. Набавка и уградња јединице за међусобну 
електричну блокаду и управљање прекидачима. 

ком 1,00 

68. Набавка и уградња модула за напајање 
одговарајућим напонима контролера аутоматског 
пребацивања напона, 220/240VAC. 

ком 1,00 

69. Набавка и уградња кабла до ормана за TV 
снимање N2HX 5x10 mm2, 10m. 

ком 1,00 

70. Набавка и уградња трофазнog аутоматскog 
прекидачa прекострујне заштитне функције 16А, B 
карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА. 

ком 2,00 

71. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 16А, B 
карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА. 

ком 21,00 

72. Набавка и нуградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 16А, C 
карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА. 

ком 8,00 

73. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 6 А, B 
карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА. 

ком 2,00 

74. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидач прекострујне заштитне функције 6 А, C 
карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА. 

ком 1,00 

75. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 32 А, B 
карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА. 

ком 1,00 
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76. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 10 А, C 
карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА. 

ком 6,00 

77. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 20 А, B 
карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА. 

ком 7,00 

78. Набавка и уградња гребенасте преклопке, 
двоположајна, за предњу монтажу,  са термалном 
заштитном јединицом називне струје 20А. 

ком 8,00 

79. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 10А, B 
карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА. 

ком 4,00 

80. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 25А, B 
карактеристика реаговања, прекидне моћи 25кА. 

ком 3,00 

81. Набавка и уградња uko-uto индустријске утичнице 
са блокадом 2A.  

ком 1,00 

82. Набавка и уградња uko-uto индустријске утичнице 
са блокадом 64 A. 

ком 1,00 

83. Набавка и уградња ормана за TV снимање, степен 
заштите заштите IP55,  (VxSxD) 500x400x200mm. 

ком 1,00 
    

84. Развезивање каблова са постојећег НН постројења, 
демонтажа постојећег постројења и одвожење на 
локацију коју одреди наручилац  комплет 1,00 

85. Уградња,повезивање каблова у ново НН 
постројење и пуштање у рад новог НН постројења 
са подешавањем свих заштитних уређаја као и 
програмирање уређаја и стављање у функцију 
система комуникације између свих уређаја 
укључених у комуникацију комплет 1.00 
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2. У делу 6) Конкурсне документације (Обрасци који чине саставни део 

понуде) на страни 30/77 постојећи «Образац табеле понуде» замењује се новим обрасцем 

НОВА ТАБЕЛА ПОНУДЕ, који се даје у прилогу.  

 

 

3. У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје 

непромењена.  

 

4. Измене и допуне су саставни део конкурсне документације и понуђачи су дужни 

да понуду сачине у складу са овим изменама и допунама конкурсне документације. 

 

5. Понуђачи су дужни да као саставни део  своје понуде доставе  на новим 

обрасцима који су садржани и дати у овим изменама конкурсне документације, у супротно 

ће понуда бити одбијена.  

 
6.Измене и допуне конкурсне документације се, сходно члану 63. став 1. Закона о 

јавним набавкама, објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Управе 

за заједничке послове покрајинских органа - линк „јавне набавке“ 

  
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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НОВА ТАБЕЛА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА - РЕКОНСТРУКЦИЈА 

НИСКОНАПОНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ АПВ 

 ЈН ОП  29/2019 

 

 

 

позиција ОПИС ПОСЛА ЈМР количина јединачна цена без 
ПДВ 

укупан износ без ПДВ 

1 2 3 4 5 6=4х5 

  1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ         

1. Набавка и уградња поклопне плоча за 
модуларну опрему. 

ком 3,00     

            

2. Набавка и уградња поклопне плоче за 
компактне прекидаче 100 и 160 А, вертикална 
уградна. 

ком 9,00     

            

3. Набавка и уградња поклопне плоча за 
компактне прекидаче 630 А, вертикална 
уградна. 

ком 3,00     

            

4. Набавка и уградња модуларне шине. 
ком 3,00     

            

5. Набавка и уградња монтажне плоче 3 или 4 за 
прекидаче 100 и 160 А. 

ком 9,00     

            

6. Набавка и уградња монтажне плоче прекидача 
630 А, хоризонтална уградна. 

ком 3,00     

            

7. Набавка и уградња монтажне плоче прекидача 
630 А, вертикална уградна.  

ком 1,00     

            



10/20 

8. Набавка и уградња предња плоче прекидача 
630 А. ком 1,00     

            

9. Набавка и уградња непровидне поклопне плоче 
довода, висине 1. 

ком 13,00     

            

10. Набавка и уградња непровидне поклопне плоче 
довода, висине 2. 

ком 8,00     

            

11. Набавка и уградња непровидне поклопне плоче 
довода, висине 3. 

ком 3,00     

            

12. Набавка и уградња непровидне поклопне плоче 
довода, висине 4. 

ком 2,00     

            

13. Набавка и уградња непровидне поклопне плоче 
довода, висине 5. 

ком 2,00     

            

14. Набавка и уградња комплет од 4 поклопца 
хоризонтална. 

ком 
1,00     

            

15. Набавка и уградња Polypact фиксне 
изведбе/стандардна ручица. 

ком 8,00     

            

16. Набавка и уградња сабирница 630 A  тип Linergy 
LGYE profil 630 A или одговарајуће. 

ком 9,00     

            

17. Набавка и уградња сабирница 800 A тип Linergy 
LGYE profil 800 A илим одговарајуће. 

ком 3,00     
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18. Набавка и уградња носача сабирница.  
ком 3,00     

    
      

  

19. Набавка и уградња слободних носача равних 
сабирница 5/10мм. 

ком 9,00     

  
   

 

20. Набавка и уградња доњих носача бочних 
вертикалних равних сабирница. 

ком 3,00     

            

21. Набавка и уградња носача хоризонталних 
сабирница 5/10мм. 

ком 5,00     

            

22. Набавка и уградња изоловане флексибилне 
сабирнице 32x5.  ком 2,00     

            

23. Набавка и уградња изоловане флексибилне 
сабирнице 32x8.  ком 2,00     

            

24. Набавка и уградња оквира ормана величина 1, 
300x2007мм. 

ком 2,00     

            

25. Набавка и уградња оквира ормана величина 2, 
650x2007мм. 

ком 1,00     

            

26. Набавка и уградња оквира ормана величина 3, 
650+150x2007мм. 

ком 3,00     
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27. Набавка и уградња крова ормана величина 1, 
300x450мм. ком 2,00     

            

28. Набавка и уградња крова ормана величина 2, 
650x450мм. 

ком 1,00     

            

29. Набавка и уградња крова ормана величина 3, 
800x450мм. 

ком 3,00     

            

30. Набавка и уградња дводелне уводнице кабла 
величина 1, 300x450мм. 

ком 2,00     

            

31. Набавка и уградња дводелне уводнице кабла 
величина 2, 650x450мм. 

ком 1,00     

            

32. Набавка и уградња дводелне уводнице кабла 
величина 3, 800x450мм. 

ком 3,00     

            

33. Набавка и уградња непровидних врата 
величина 1, IP30, 300x2007мм. 

ком 2,00     

            

34. Набавка и уградња непровидних врата 
величина 2, IP30, 650x2007мм. 

ком 1,00     

            

35. Набавка и уградња непровидних врата 
величина 3, IP30, 800x2007мм. 

ком 3,00     
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36. Набавка и уградња рама са шаркама за предњу 
плочу ормана, 650x2007мм. 

ком 4,00     

            

37. Набавка и уградња комплета од 4 ушице за 
подизање. 

ком 2,00     

            

38. Набавка и уградња задње странице ормана 
величина 1, 300x2007мм. 

ком 2,00     

            

39. Набавка и уградња задње странице ормана 
величина 2, 650x2007мм. 

ком 1,00     

      

40. Набавка и уградња задње странице ормана 
величина 3, 800x2007мм. 

ком 3,00     

            

41. Набавка и уградња 2 бочне странице ормана, 
IP30, 450x2007мм. 

ком 2,00     

            

42. Контакт помоћни за компактне прекидаче, за 
индикацију испада прекидача од заштите и 
статуса прекидача 

ком 4,00     

            

43. Набавка и уградња серверa управљања 
Енергијом, тип Com’X 510, 24VDC напајање или 
одговарајуће. 

ком 1,00     

            

44. Набавка и уградња ,,Ethernet gateway’’ уређаја,  
тип Link 150, 24VDC напајање или одговарајуће. 

ком 1,00     
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45. Набавка и уградња трофазног компактног 
прекидача, називне струје до 100 А без 
заштитне јединице, тип 3P NSX 100B или 
одговарајуће. 

ком 29,00     

            

46. Набавка и уградња дигиталне заштитне 
јединице за компактне прекидаче подешења 
до 100 А, тип 3П Micrologic 5.2Е 100 А или 
одговарајуће. 

ком 8,00     

            

47. Набавка и уградња дигиталне заштитне 
јединице за компактне прекидаче подешења 
до 40А, тип 3P Micrologic 5.2Е 40 А или 
одговарајуће. 

ком 21,00     

            

48. Набавка и уградња дугог поклопца прикључака 
за компактне прекидаче до 100 А. ком 9,00   

             

49. Набавка и уградња трофазног компактног 
прекидача, називне струје до 160 А без 
заштитне јединице, тип 3P NSX 160 B или 
одговарајуће. 

ком 1,00     

         

 50.  Набавка и уградња дигиталне заштитне 
јединице за компактне прекидаче подешења 
до 160А, тип 3P Micrologic 5.2Е 160 А или 
одговарајуће. 

ком 1,00     
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51. Набавка и уградња дигиталне заштитне 
јединице за компактне прекидаче подешења 
до 630А, слична типу 3P Micrologic 5.3Е 630 
А.или одговарајуће ком 2,00 

    

            

52. Набавка и уградња дигиталне заштитне 
јединице за компактне прекидаче подешења 
до 400А, тип 3P Micrologic 5.3Е 400 А или 
одговарајуће. 

ком 2,00 

    

            

53. Набавка и уградња трофазног компактног 
прекидача, називне струје до 400 А без 
заштитне јединице, типу 3P NSX 400F или 
одговарајуће. 

ком 

2,00 

    

            

54. Набавка и уградња поклопца прикључака за 
компактне прекидаче до 400А/630 А. 

ком 7,00 

    

      

55. Набавка и уградња дугог поклопца прикључака 
за компактне прекидаче до 400 А/630 А.  

ком 4,00 
    

            

56. Набавка и уградња мотора компактних 
прекидача. 

ком 4,00 

    

            

57. Набавка и уградња трофазног компактног 
прекидача, називне струје до 630 А без 
заштитне јединице, сличан типу 3P NSX 630F 
или одговарајуће ком 2,00 

    

58. Набавка и уградња додатних комуникационих 
кабова 1.3 м за компактне прекидаче. 

ком 

 
4 
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59. Набавка и уградња додатних комуникационих 
каблова 3 м за компактне прекидаче. 

ком 

 
31 

    

            

60. Набавка и уградња дисплеја за врата.  
ком 2     

            

61. Набавка и угеадња модбус модула за 
комуникацију,  IFM Модбус интерфејс или 
одговарајуће. 

ком 34     

            

62. Набавка и уградња 10 конектора (напајање + 
комуникација). 

ком 4     

            

63. Набавка и уградња 10 терминационих 
елемената. 

ком 4     

            

64. Набавка и уградња претварача напона 
220VAC/24VDC, снаге 120 W, типу ABL8RPS24050 
или одговарајуће.  

ком 1,00     

            

65. Набавка и уградња енергетског кабла PP00 
4x120 mm2, 100 m. 

ком 1,00     

            

66. Набавка и уградња контролера за систем 
аутоматског пребацивања напона, тип UA 
контролер 220/240VAC или одговарајуће.  

ком 1,00     
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67. Набавка и уградња јединице за међусобну 
електричну блокаду и управљање 
прекидачима. 

ком 1,00     

            

68. Набавка и уградња модула за напајање 
одговарајућим напонима контролера 
аутоматског пребацивања напона, 220/240VAC. 

ком 1,00 ,   

            

69. Набавка и уградња кабла до ормана за TV 
снимање N2HX 5x10 mm2, 10m. 

ком 1,00     

            

70. Набавка и уградња трофазнog аутоматскog 
прекидачa прекострујне заштитне функције 
16А, B карактеристика реаговања, прекидне 
моћи 25кА. 

ком 2,00     

            

71. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 
16А, B карактеристика реаговања, прекидне 
моћи 25кА. 

ком 21,00     

            

72. Набавка и нуградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 
16А, C карактеристика реаговања, прекидне 
моћи 25кА. 

ком 8,00     

      

73. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 6 А, 
B карактеристика реаговања, прекидне моћи 
25кА. 

ком 2,00     
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74. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидач прекострујне заштитне функције 6 А, 
C карактеристика реаговања, прекидне моћи 
25кА. 

ком 1,00     

75. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 32 
А, B карактеристика реаговања, прекидне моћи 
25кА. 

ком 1,00     

            

76. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 10 
А, C карактеристика реаговања, прекидне моћи 
25кА. 

ком 6,00     

            

77. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 20 
А, B карактеристика реаговања, прекидне моћи 
25кА. 

ком 7,00     

            

78. Набавка и уградња гребенасте преклопке, 
двоположајна, за предњу монтажу,  са 
термалном заштитном јединицом називне 
струје 20А. 

ком 8,00     

            

79. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 
10А, B карактеристика реаговања, прекидне 
моћи 25кА. 

ком 4,00 
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80. Набавка и уградња монофазног аутоматског 
прекидача прекострујне заштитне функције 
25А, B карактеристика реаговања, прекидне 
моћи 25кА. 

ком 3,00     

            

81. Набавка и уградња uko-uto индустријске 
утичнице са блокадом 2A.  

ком 1,00     

            

82. Набавка и уградња uko-uto индустријске 
утичнице са блокадом 64 A. 

ком 1,00     

            

83. Набавка и уградња ормана за TV снимање, 
степен заштите заштите IP55,  (VxSxD) 
500x400x200mm. 

ком 1,00     

      

84. Развезивање каблова са постојећег НН 
постројења, демонтажа постојећег постројења 
и одвожење на локацију коју одреди наручилац  комплет 1,00   

      

85. Уградња,повезивање каблова у ново НН 
постројење и пуштање у рад новог НН 
постројења са подешавањем свих заштитних 
уређаја као и програмирање уређаја и 
стављање у функцију система комуникације 
између свих уређаја укључених у комуникацију комплет 1.00   
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА : 

 1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ         

   
УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ:         

 

 
НАПОМЕНА: Добављач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник 

РС“ бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 

83/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 , 7/2017 - усклађени дин. изн. 113/2017, 13/2018 – усаглашени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 усаглашен дин.изн.) 

 

 

 

 
М.П. ______________________ 

Потпис овлашћеног лица 
 
 

 


