
                                                            

                                                     

      

 

ПРЕДМЕР РАДОВА  

ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА ФЕКАЛНИМ ЦРПНИМ СТАНИЦАМА                    

 У НАСЕЉУ ОБРОВАЦ                                                                                                       

  ИЗ  ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА БРОЈ  Е:  12-01/14                                                   

  -КЊИГА I, КЊИГА II, КЊИГА III                                                                            

  ЗА УЛИЧНЕ КОЛЕКТОРЕ Г1, Г1-1, Г1-2, Г2, Г2-1, Г2-3а, Г2-3б И Г2-4
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Р. 

Бр. Ознака
Јед. 

Мере
Кол. Јед.Цена Цена

I

1

  m
3

8.329,38

  m
3

925,49

Укупно:

ком.

ОПИС

1 / УЛИЧНИ КОЛЕКТОРИ

m³

Машинско затрпавање рова земљом из депоније 

и набијање у слојевима до 30 cm. Збијеност треба 

да буде 95% од лабораторијске по Проктору. 

Јединичном ценом обухваћено је  хумузирање 

терена у завршном слоју дебљине 20 cm.  

Обрачун по m³ уграђеног материјала у збијеном 

стању.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ручни ископ   10%

3.

4.

104

m³ 8.325,50

2.

5.

m³ 929,37

машински ископ  90 % 

Шлицовање постојећих подземних инсталација и 

њихово обележавање на терену. 

Обрачун по комаду.

Утовар, транспорт, истовар и разастирање вишка 

земље из ископа на  депонију удаљену до 5 km. 

Обрачун по m³ ископа у сраслом стању.

ПРЕДМЕР  РАДОВА

КОЛЕКТОРИ: Г1, Г1-1, Г1-2, Г2, Г2-1, Г2-3a, Г2-3б И Г2-4

Набавка, транспорт и уградња ситнозрног песка 

испод цеви дебљине 10 cm по целој ширини 

рова. Збијеност постељице мора бити 

равномерна по целој дужини рова. На местима 

спојница, у песку се формирају јамице дубине 

једнаке дебљини спојница, да би се омогућила 

монтажа цевовода и правилно налегање цеви на 

постељицу. Обрачун се врши по m³ уграђеног 

материјала у збијеном стању.

Ископ рова у земљи III категорије за полагање 

канализационих цеви. Бочне стране рова 

правилно засећи а дно рова фино испланирати. 

Ширина рова је 

B = 1,00 m.

 Обрачун по m³ ископаног материјала.                                                                                                                          

333,05
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Р. 

Бр. Ознака
Јед. 

Мере
Кол. Јед.Цена Цена

II

1.

m´ 339,41

Укупно :

Р. 

Бр. Ознака
Јед. 

Мере
Кол. Јед.Цена Цена

III

m´ 292,2

m´ 3.064,60

m´ 810,4

ком. 16

ком. 164

ком. 44

m´ 32,4

m´ 5

m´ 10,9

Набавка, транспорт и израда армирано-бетонског 

ревизионог окна светлог отвора Æ 1000 mm.

Јединичном ценом обухваћено је:

- проширење рова за израду РО, затрпавање, 

одвоз вишка земље на депонију,

- набавка, допремање и уграђивање шљунка у 

тампон слој дебљине 10 cm,

- израда заштитног слоја бетона бетоном MБ 10 , 

дебљине 5 cm,

- сечење, савијање и уградња арматуре МАГ 

500/560 и ГА 240/360,

- израда оплате,

- справљање и уградња бетона МБ 30,

-набавка, транспорт и уградња канализационог 

поклопца  Æ 600 mm носивости 250 KN.

Обрачун по дужном метру изведеног АБ 

ревизионог окна.

МОНТАЖНИ РАДОВИ

Набавка, транспорт и монтажа канализационих 

PVC цеви са одговарајућим заптивним 

прстеновима. Монтажу цеви вршити на начин 

како је то прописао произвођач цеви. При 

полагању цеви и монтажи, геодетским 

инструментом уз присуство надзорног органа 

контролисати коте положеног цевовода. Обрачун 

се врши по m  ́уграђених цеви.

ОПИС

ОПИС

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

PVC DN 200 mm S 20 / SDR 41 SRPS EN 1401

Набављање, транспорт и монтажа водоводних 

ПЕ цеви (ПЕ-100). Цеви положити на 

припремљену подлогу од песка и дотерати по 

правцу и пројектованој нивелети.

 У цену урачунати  трошкове варења цеви и 

туљака.

3

PE DN 160 mm NP 10 bara SRPS EN 12201-1/2

PE DN 110 mm NP 10 bara SRPS EN 12201-1/2

PE DN   90 mm NP 10 bara SRPS EN 12201-1/2

1

PVC DN 315 mm S 20 / SDR 41 SRPS EN 1401

PVC DN 250 mm S 20 / SDR 41 SRPS EN 1401

Набавка, транспорт и монтажа KGF улошка за 

прикључење канализационе цеви на ревизионо 

окно. Монтажу вршити на начин и поступак како 

је предвидео произвођач. 

Обрачун по уграђеном комаду.

2

DN 250 mm

DN200 mm

DN 315mm
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4

kg 736

ком. 5

ком. 1

ком. 13

Укупно:

Р. 

Бр. Ознака Јед.Мере Кол. Јед.Цена Цена

IV

1

m´ 4.215,50

2

m´ 4215,5

3

m² 18.509,74

4

m´ 4.215,50

m´ 64
m´ 703

m´ 118

6

m² 230

7 h 100

8

m´ 4.215,50

9 паушално

10

m´ 29,5

11 m´ 29,50

Укупно:

Израда елабората изведеног стања.

Набавка, транспорт и уградња заштитне челичне 

цеви испод магистралног пута. Обрачун по m  ́

уграђене цеви.

ČC DN 406,40 mm дебљине зида 6,00 mm

5 Подбушивање испод саобраћајница и 

бетонираних кућних улаза за пролаз 

канализационе цеви. 

Обрачун се врши по дужном метру 

подбушивања.

DN 300 mm

DN 250 mm

Подбушивање испод саобраћајнице за пролаз 

заштитне челичне цеви испод магистралног пута. 

Обрачун се врши по дужном метру 

подбушивања.

DN 400 mm

DN 200 mm

Црпљење подземне воде муљном пумпом.

Снимање изведеног стања од стране овлашћене 

организације са уношењем података у катастар 

подземних инсталација. Обрачун се врши по 

дужном метру снимљеног колектора.

ОПИС

ОСТАЛИ РАДОВИ

Обележавање трасе канализације и положаја 

ревизионих окана, нивелисање дна рова и цеви. 

Обрачун се врши по дужном метру обележеног 

цевовода.

Обезбеђење градилишта и постављање 

привремених саобраћајних знакова за 

регулисање саобраћаја приликом извођ|ења 

радова и уклањање истих по завршетку радова. У 

цену је урачунато обавештавање надлежног СУП 

- а о затварању улице и прибављању сагласности.

Штемање асфалтних и бетонских површина  

d = 15 cm и враћање у првобитно стање. У цену 

је урачунато правилно отсецање ивица и одвоз 

шута на депонију. Обрачун по m².

Осигурање стабилности рова двостраном 

подградом. Максимална дубина рова 4,00 m. 

Обрачун по m² уграђене оплате.

Хидрауличко испитивање положене 

канализационе мреже на водонепропусност 

спојева према техничким условима уз присуство 

надзорног органа.

Обрачун се врши по дужном метру.

Набавка, транспорт и монтажа ливено - 

гвоздених фазонских комада према датој 

спецификацији. Све спојеве на прирубницу 

после испитивања на притисак премазати 

битуменом. 

Обрачун по kg уграђеног материјала. 

Набавка, транспорт и монтажа спојница 

''АРМАС''. Обрачун по уграђеном комаду.

Alfa - PE DN 150 mm (za cev PE DN 160 mm)

Alfa - PE DN   80 mm (za cev PE DN   90 mm).

Alfa - PE DN 100 mm (za cev PE DN 110 mm)

5
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I  -

II-

III -

IV -

Укупно:

.........................................................................

........................................................................

......................................................................

РЕКАПИТУЛАЦИЈА : 1/УЛИЧНИ КОЛЕКТОРИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

ОСТАЛИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ ........................
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Р. 

Бр. Ознака Јед.Мере Кол. Јед.Цена Цена

I

1.

m³ 49,34

2.

m² 12,76

3.

m³ 3,19

4.

m³ 12,9

5.

m³ 2

6.

75

151

83

743

7.

ком. 2

8.

ком. 1

9.

m´ 11,8

10.

ком. 1

Укупно:

Набавка, насипање, разастирање и набијање 

вибро плочом тампонског слоја природног 

шљунка дебљине d= 10 cm. 

Обрачун се врши по m².

Машински ископ земље за јаму шахта са 

одвозом камионом на удаљеност до 3 км. Стране 

ископа ручно шкарпирати. Обрачун по m³ 

ископане и превезене земље.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

2 / ФЕКАЛНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ

Бетонирање горње плоче шахта са бетоном МБ 

20 са потребном оплатом и подупирањем. 

Арматура се обрачунава посебно. 

Дебљина бетона је d = 20 цм.

 Обрачун по m³ уграђеног бетона без одбијања 

отвора.

Бетонирање зидова шахта водонепропусним 

бетоном МБ 20 дебљине д = 25 cm у једностраној 

дашчаној оплати. Обрачуном је обухваћена сва 

потребна оплата, разупирање и бетон. Арматура 

се обрачунава посебно.

 Обрачун по m³ уграђеног бетона.

Бетонирање темељне плоче водонепропусним 

бетоном МБ 20. Арматура се обрачунава 

посебно. Обрачун по m³ уграђеног бетона.

ОПИС

Израда и уградња металних мердевина димензија 

50 х 400 cm од кутијастих цеви 40 x 40 x 2 mm. 

Мердевине су два пута минизиране и обојене 

емајл лаком. Обрачун по комаду уграђених 

мердевина.

Набавка, транспорт и монтажа заштитне жичане 

ограде по ободу горње плоче црпне станице 

висине 1,80 m. Ограда типа L550 произвођача 

ДОО Цинкара Крушевац, комплет према 

препоруци произвођача. Обрачун по дужном 

метру уграђене ограде. 

Набавка, транспорт и монтажа улазних врата на 

горњу плочу црпне станице димензија 120×180 

(cm). Врата су обложена заштитном жичаном 

оградом типа L550 произвођача ДОО Цинкара 

Крушевац. Обрачун по комаду.

                             Q -  257

MA 400 /560 :    Q - 333

RA  400  / 500

Набавка, сечење, савијање и монтажа арматуре.

 Обрачун по kg  уграђене арматуре.

                             Q - 385 kg

Набавка и уградња ливеног округлог шахт 

поклопца 60 цм за тешки саобраћај са 

заваривањем шарки и алке за постављање 

катанца. Обрачун по комаду уграђеног шахт 

поклопца.
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Р. 

Бр. Ознака Јед.Мере Кол. Јед.Цена Цена

1.

ком 2

2.

kg 517

3.

ком. 2

4.

ком. 2

5.

ком. 1

Укупно:

Набавка, транспорт и монтажа одбојног вентила

JUS М.C5.181. 

DN 150 mm

Набавка, транспорт и монтажа 

спојница''АРМАС''. 

Обрачун по уграђеном комаду.

Alfa - PE  DN 150 mm 

3 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 1        

ОПИС

Набавка, транспорт, монтажа и пуштање у рад 

фекалне пумпе  DRENO AT 100/4/173 C.255 

снаге мотора N = 4,00KW или неког другог 

произвођача хидрауличких карактеристика Q = 

28,013 l/s и H = 6,37 m.  Комплет монтирано и 

испробано од стране овлашћеног сервиса. 

Обрачун по уграђеном комаду пумпе.

Набавка, транспорт и монтажа пљоснатог засуна 

од сивог лива.

DN 150  mm                 NP 10 bara

2/ФЕКАЛНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ 8 ком. Х

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

3 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 1

Набавка, транспорт и монтажа ливено - 

гвоздених фазонских комада према датој 

спецификацији. Спојеве на прирубницу после 

испитивања на притисак премазати битуменом. 

Обрачун по уграђеном килограму 

ливено - гвоздених фазонских комада.
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Р. 

Бр. Ознака Јед.Мере Кол. Јед.Цена Цена

1.

ком. 2

2.

kg 505

3.

ком. 2

4.

ком. 2

5.

ком. 1

Укупно:

4 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 2

Набавка, транспорт и монтажа одбојног вентила

JUS M.C5.181

DN 150mm

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

4 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 2            

ОПИС

Набавка, транспорт, монтажа и пуштање у рад 

фекалне пумпе  DRENO АТ 80/4/125 C.242 снаге 

мотора N = 1,50 KW или неког другог 

произвођача хидрауличких карактеристика Q = 

13,294 l/s и H = 5,59 m.  Комплет монтирано и 

испробано од стране овлашћеног сервиса.

 Обрачун по уграђеном комаду пумпе.

Набавка, транспорт и монтажа ливено - 

гвоздених фазонских комада према датој 

спецификацији. Спојеве на прирубницу после 

испитивања на притисак премазати битуменом. 

Обрачун по уграђеном килограму ливено - 

гвоздених фазонских комада.Набавка, транспорт и монтажа пљоснатог засуна 

од сивог лива.

DN 150 mm     NP  10 bara

Набавка, транспорт и монтажа спојница 

''АРМАС''. Обрачун по уграђеном комаду.

Alfa - PE DN 150  mm  
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Р. 

Бр. Ознака Јед.Мере Кол. Јед.Цена Цена

1.

ком. 2

2.

kg 505

3.

ком. 2

4.

ком. 2

5.

ком. 1

Укупно:

Набавка, транспорт, монтажа и пуштање у рад 

фекалне пумпе  DRENO АТ 80/4/125 C.242 снаге 

мотора N = 1,50 KW или неког другог 

произвођача хидрауличких карактеристика Q = 

11,901 l/s и H = 5,57 m.  Комплет монтирано и 

испробано од стране овлашћеног сервиса.

 Обрачун по уграђеном комаду пумпе.

5 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 3

ОПИС

Набавка, транспорт и монтажа ливено - 

гвоздених фазонских комада према датој 

спецификацији. Спојеве на прирубницу после 

испитивања на притисак премазати битуменом. 

Обрачун по уграђеном килограму ливено - 

гвоздених фазонских комада.

Набавка, транспорт и монтажа пљоснатог засуна 

од сивог лива.

DN 150 mm     NP  10 bara

Набавка, транспорт и монтажа одбојног вентила

JUS M.C5.181

DN 150mm

Набавка, транспорт и монтажа спојница 

''АРМАС''. Обрачун по уграђеном комаду.

Alfa - PE DN 150  mm  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

5 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 3              
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Р. 

Бр. Ознака Јед.Мере Кол. Јед.Цена Цена

1.

ком. 2

2.

kg 505

3.

ком. 2

4.

ком. 2

5.

ком. 1

Укупно:

6 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 7

Набавка, транспорт и монтажа пљоснатог засуна 

од сивог лива.

DN 150 mm     NP  10 bara

ОПИС

Набавка, транспорт, монтажа и пуштање у рад 

фекалне пумпе  DRENO АТ 80/4/125 C.242 снаге 

мотора N = 1,50 KW или неког другог 

произвођача хидрауличких карактеристика Q = 

11,903 l/s и H = 5,53 m.  Комплет монтирано и 

испробано од стране овлашћеног сервиса.

 Обрачун по уграђеном комаду пумпе.

Набавка, транспорт и монтажа ливено - 

гвоздених фазонских комада према датој 

спецификацији. Спојеве на прирубницу после 

испитивања на притисак премазати битуменом. 

Обрачун по уграђеном килограму ливено - 

гвоздених фазонских комада.

Набавка, транспорт и монтажа одбојног вентила

JUS M.C5.181

DN 150mm

Набавка, транспорт и монтажа спојница 

''АРМАС''. Обрачун по уграђеном комаду.

Alfa - PE DN 150  mm  

6 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 7      

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

11



Р. 

Бр. Ознака Јед.Мере Кол. Јед.Цена Цена

1.

ком. 2

2.

kg 243

3.

ком. 2

4.

ком. 2

5.

ком. 1

Укупно:

7 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 8

ОПИС

Набавка, транспорт, монтажа и пуштање у рад 

фекалне пумпе  HOMA GRP 16 D снаге мотора N 

= 0,90 KW или неког другог произвођача 

хидрауличких карактеристика Q = 2,026 l/s и H = 

5,00 m.  Комплет монтирано и испробано од 

стране овлашћеног сервиса.

 Обрачун по уграђеном комаду пумпе.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

7 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 8     

Набавка, транспорт и монтажа ливено - 

гвоздених фазонских комада према датој 

спецификацији. Спојеве на прирубницу после 

испитивања на притисак премазати битуменом. 

Обрачун по уграђеном килограму ливено - 

гвоздених фазонских комада.Набавка, транспорт и монтажа пљоснатог засуна 

од сивог лива.

DN 80 mm     NP  10 bara

Набавка, транспорт и монтажа одбојног вентила

JUS M.C5.181

DN 80 mm

Набавка, транспорт и монтажа спојница 

''АРМАС''. Обрачун по уграђеном комаду.

Alfa - PE DN 80  mm  

12



Р. 

Бр. Ознака Јед.Мере Кол. Јед.Цена Цена

1.

ком. 2

2.

kg 480

3.

ком. 2

4.

ком. 2

5.

ком. 1

Укупно:

Набавка, транспорт и монтажа пљоснатог засуна 

од сивог лива.

DN 150 mm     NP  10 bara

8 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 11

ОПИС

Набавка, транспорт, монтажа и пуштање у рад 

фекалне пумпе  DRENO АТ 80/4/125 C.242 снаге 

мотора N = 1,50 KW или неког другог 

произвођача хидрауличких карактеристика Q = 

9,166 l/s и H = 4,87 m.  Комплет монтирано и 

испробано од стране овлашћеног сервиса.

 Обрачун по уграђеном комаду пумпе.

Набавка, транспорт и монтажа ливено - 

гвоздених фазонских комада према датој 

спецификацији. Спојеве на прирубницу после 

испитивања на притисак премазати битуменом. 

Обрачун по уграђеном килограму ливено - 

гвоздених фазонских комада.

Набавка, транспорт и монтажа одбојног вентила

JUS M.C5.181

DN 150mm

Набавка, транспорт и монтажа спојница 

''АРМАС''. Обрачун по уграђеном комаду.

Alfa - PE DN 150  mm  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

8 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 11         
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Р. 

Бр. Ознака Јед.Мере Кол. Јед.Цена Цена

1.

ком. 2

2.

kg 299,5

3.

ком. 2

4.

ком. 2

5.

ком. 1

Укупно:

9 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 16

ОПИС

Набавка, транспорт, монтажа и пуштање у рад 

фекалне пумпе  DRENO АТ 50/2/110 C.225 снаге 

мотора N = 1,10 KW или неког другог 

произвођача хидрауличких карактеристика Q = 

4,371l/s и H = 5,31 m.  Комплет монтирано и 

испробано од стране овлашћеног сервиса.

 Обрачун по уграђеном комаду пумпе.

Набавка, транспорт и монтажа ливено - 

гвоздених фазонских комада према датој 

спецификацији. Спојеве на прирубницу после 

испитивања на притисак премазати битуменом. 

Обрачун по уграђеном килограму ливено - 

гвоздених фазонских комада.

Набавка, транспорт и монтажа пљоснатог засуна 

од сивог лива.

DN 100 mm     NP  10 bara

Набавка, транспорт и монтажа одбојног вентила

JUS M.C5.181

DN 100mm

Набавка, транспорт и монтажа спојница 

''АРМАС''. Обрачун по уграђеном комаду.

Alfa - PE DN 100  mm  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

9 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 16       
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Р. 

Бр. Ознака Јед.Мере Кол. Јед.Цена Цена

1.

ком. 2

2.

kg 247

3.

ком. 2

4.

ком. 2

5.

ком. 1

Укупно:

10 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 17

ОПИС

Набавка, транспорт, монтажа и пуштање у рад 

фекалне пумпе  HOMA GRP 16 D  снаге мотора 

N = 0,90 KW или неког другог произвођача 

хидрауличких карактеристика Q = 0,548 l/s и H = 

5,12 m.  Комплет монтирано и испробано од 

стране овлашћеног сервиса.

 Обрачун по уграђеном комаду пумпе.

10 / ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА   Ц.С. - 17         

Набавка, транспорт и монтажа ливено - 

гвоздених фазонских комада према датој 

спецификацији. Спојеве на прирубницу после 

испитивања на притисак премазати битуменом. 

Обрачун по уграђеном килограму ливено - 

гвоздених фазонских комада.

Набавка, транспорт и монтажа пљоснатог засуна 

од сивог лива.

DN 80 mm     NP  10 bara

Набавка, транспорт и монтажа одбојног вентила

JUS M.C5.181

DN  80mm

Набавка, транспорт и монтажа спојница 

''АРМАС''. Обрачун по уграђеном комаду.

Alfa - PE DN 80  mm  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
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1

1

компл. 1

2

компл. 1

3 RO-CS

компл. 1

4

компл. 1

5 -FU0.1  -

FU0.2

компл. 2

6 -Q1  

ком. 1

7 -FID  

ком. 1

8 -F1  

сет 1

9 -F2  

сет 1

10 -U5 

ком. 1

11
ком. 1

12 -X1 

ком. 1

13 -X2 

ком. 1

14 -Q2  

ком. 1

15 -SH1  

ком. 1

16 -T1

ком. 1

17 -T2         

ком. 1

18 -R1

ком. 1

Светлосна склопка, комплетна са фото сондом, напона

напајања 230V, 50Hz, називне струје 16А.

Трофазна прикључница са заштитним контактом, 16 А, за

монтажу на ДИН шину 

Трофазна мушка УКО/УТО прикључница, 63 А. 

Одводници пренапона класе B (I), L1,L2,L3/N 60кА

(10/350мс), N/PE 100кА (10/350мс), називног напона 335V.

Предвидети уградњу сета одводника за одговарајући систем

напајања ТТ.

Релеј за контролу редоследа и присуства фаза, са 2 излазна

преклопна контакта 8А.

НВ називне струје 20А

Термостат за контролу отпорних грејача, монтажа на DIN

шину, IP30, подесива температура 0 до 60 степени, 1NC

контакт.

Струјна диференцијална склопка

Гребенаста склопка за измену извора напајања (ДЕА-0-

МРЕЖА), трополна, троположајна, 1-0-2, називног напона

690V, шема бр. 75, у пластичном кућишту, монтажа на

монтажну плочу.

Термостат за контролу вентилатора, монтажа на DIN шину,

IP30, подесива температура 0 до 60 степени.

Радионичка монтажа специфицираног материјала у разводни

орман РО-ЦС1. Повезивање елемената и испитивање веза.

Функционално испитивање у радионичким условима.

Сабирнички систем: за струју од 50А, формиран од бакарних

шина, са одговарајућим изолационим трополним носачима,

натичним прикључцима одвода, заштитом од случајног додира 

у свим правцима. Предвидети уградњу Н и ПЕ бакарних шина

на одговарајућим двополним носачима у дну ормана.

Гребенаста склопка (за спољну расвету), једнополна,

троположајна, 1-0-2, називног напона 690V, називне струје

In=10А, шема бр. 52, уградна

Свако од поља мора бити опремљено додатним унутрашњим

вратима, на која ће бити монтирана командно-сигнална

опрема. 

ГС називне струје 25А

Разводни орман је потребно поставити на ниско полиестерско

постоље учврстити га сетом за причвршћење.

Ормане опремити типском бравом и у енергетско поље

монтирати самолепљиви џеп за смештај техничке

документације.

Сабирнички систем 

Разводни орман формиран од два поља слободностојећих

полиестерских разводних ормана са затвореним дном и

самовентилирајућим кровом, израђен од вруће пресованог,

стаклом ојачаног полиестера, у степену заштите ИП54, са

ребрастим вратима.

Укупна димензија расклопног блока је (500+500)x1000x420мм

(ШxВxД). Спајање поља извршити помоћу типског спојног

сета за хоризонтално спајање. 

Једнофазна прикључница са заштитним контактом, 16 А, за

монтажу на ДИН шину 

Монтажа разводног ормана РО-ЦС1 на локацији црпне

станице. Потпуно функционално испитивање аутоматског

управљања. Подешавање параметара у ПЛЦ-у. Пуштање у рад

и обука особља у руковању црпном станицом

Антикондензациони грејач за орман, 230V, 50Hz, снаге 100W.

Одводници пренапона класе D, L1/N, N/PE називног напона

335V. Предвидети уградњу сета одводника за одговарајући

систем напајања ТТ.

називна струја 25/0,5А

РАЗВОДНИ ОРМАН  : ПО-ЦС1

11/ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА

Трополна раставна склопка (дришер), опремљена уређајем за

гашење електричног лука, за НВ осигурач, за монтажу на

монтажну плочу, заједно са осигурачима.
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19 -H1
ком. 1

20 -L1        

ком. 1

21 -UPS ком. 1

22 -U1

ком. 1

23 -U2,     -U3,     

-U4
ком. 3

24 -QM1,                  

-QM2         

ком. 2

25 -KM1,                    

-KM2          

ком. 2

26 -Q11,                    

-Q21          ком. 2

27 -FS     

ком. 4

ком. 1

ком. 4

ком. 1

ком. 2

28 -F7     

ком. 1

29 -KA1,            

-KA2,       -

KA3,       -

KA4                
ком. 4

30 -S1,       -S2  

ком. 2

31 -A1
ком. 1

32 -A2 ком. 1

33

компл. 1

2

1

компл. 1

2

компл. 1

3 RO-CS

компл. 1

4

Ситан монтажни материјал, редне стезаљке, бакарне

сабирнице, бројеви за редне клеме, DIN шине, ознаке

елемената. 

Б 2А

Једнополни топљиви осигурач са постољем

РАЗВОДНИ ОРМАН: РО-ЦС2, РО-ЦС3,  РО-ЦС7, РО-

ЦС11

Разводни орман формиран од два поља слободностојећих

полиестерских разводних ормана са затвореним дном и

самовентилирајућим кровом, израђен од вруће пресованог,

стаклом ојачаног полиестера, у степену заштите ИП54, са

ребрастим вратима.

Укупна димензија расклопног блока је (500+500)x1000x420мм 

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН РО-ЦС1 - ТИП 1:

Свако од поља мора бити опремљено додатним унутрашњим

вратима, на која ће бити монтирана командно-сигнална

опрема. 

Радионичка монтажа специфицираног материјала у разводни

орман РО-ЦС1. Повезивање елемената и испитивање веза.

Функционално испитивање у радионичким условима.

Монтажа разводног ормана РО-ЦС1 на локацији црпне

станице. Потпуно функционално испитивање аутоматског

управљања. Подешавање параметара у ПЛЦ-у. Пуштање у рад

и обука особља у руковању црпном станицом

Разводни орман је потребно поставити на ниско полиестерско

постоље учврстити га сетом за причвршћење.

Ормане опремити типском бравом и у енергетско поље

монтирати самолепљиви џеп за смештај техничке

документације.

Сабирнички систем 

Флуо-светиљка 230V, снаге 11W, за осветљење ормана.

Гребенаста склопка (за избор рада пуме), једнополна,

троположајна, 1-0-2, називног напона 690V, називне струје

In=10А, шема бр. 52, уградна

Релеј контроле нивоа 230VAC/6А за монтажу на DIN шину.

Софт стартер за пумпу снаге 4000W, радне струје In=9,1А

називна снага пумпе 4000W, називна струја моторног

заштитног прекидача 6,3-10А

Б 6А

Б 4А

GPRS Router - eWON tip: 4101CD/RS232

Помоћни реле, са постољем, са 2NO/NC контакта 230V/5А, са

намотајем за 24V, 50Hz. 

4А

Б 10А

Једнополни заштитни прекидач, 440V, 50Hz, 6кА (ИЕЦ 947-

2), са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) 

Непрекидно напајање УПС 500W/30минута

Трополни контактор 400V, 50Hz, за управљачки напон 230V, 

Уређај за покретање пумпе

Трополни моторни заштитни прекидач, за управљачки напон

230V, 50Hz, са електромагнетном заштитом. 

Б 16А

Софт стартер 

Вентилатор, 230V, 100W.

Стабилисани исправљач 230VAC/24VDC 5А за монтажу на

DIN шину.

PLC CPU - Unitronics tip: JZ10-11-T17, JZ-PRG
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компл. 1

5 -FU0.1  -

FU0.2

компл. 2

6 -Q1  

ком. 1

7 -FID  

ком. 1

8 -F1  

сет 1

9 -F2  

сет 1

10 -U5 

ком. 1

11
ком. 1

12 -X1 

ком. 1

13 -X2 

ком. 1

14 -Q2  

ком. 1

15 -SH1  

ком. 1

16 -T1

ком. 1

17 -T2         

ком. 1

18 -R1

ком. 1

19 -H1 ком. 1

20 -L1        
ком. 1

21 -UPS
ком. 1

22 -U1

ком. 1

23 -U2,     -U3,     

-U4
ком. 3

24 -QM1,                  

-QM2         

ком. 2

25 -KM1,                    

-KM2          

ком. 2

26 -Q11,                    

-Q21          

ком. 2

27 -FS     

ком. 4

ком. 1

ком. 4

ком. 1

ком. 2

28 -F7     

Б 4А

Б 2А

Једнополни топљиви осигурач са постољем

Једнополни заштитни прекидач, 440V, 50Hz, 6кА (ИЕЦ 947-

2), са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) 

Б 16А

Б 10А

Б 6А

Уређај за покретање пумпе

Трополни контактор 400V, 50Hz, за управљачки напон 230V,

50Hz стандардне апликације у категорији АЦ3, називне струје

16А, са једним радним и једним мирним помоћним контактом Софт стартер 

Софт стартер за пумпе снаге 1500W, радне струје In=3,8А 

Трополни моторни заштитни прекидач, за управљачки напон

230V, 50Hz, са електромагнетном заштитом. 

називна снага пумпе 1500W, називна струја моторног

заштитног прекидача 

2,5-4А

Антикондензациони грејач за орман, 230V, 50Hz, снаге 100W.

Вентилатор, 230V, 100W.

Флуо-светиљка 230V, снаге 11W, за осветљење ормана.

Непрекидно напајање УПС 500W/30минута

Трофазна прикључница са заштитним контактом, 16 А, за

монтажу на ДИН шину 

Једнофазна прикључница са заштитним контактом, 16 А, за

монтажу на ДИН шину 

Стабилисани исправљач 230VAC/24VDC 5А за монтажу на

DIN шину.

Релеј контроле нивоа 230VAC/6А за монтажу на DIN шину.

Гребенаста склопка (за спољну расвету), једнополна,

троположајна, 1-0-2, називног напона 690V, називне струје

In=10А, шема бр. 52, уградна

Светлосна склопка, комплетна са фото сондом, напона

напајања 230V, 50Hz, називне струје 16А.

Термостат за контролу отпорних грејача, монтажа на DIN

шину, IP30, подесива температура 0 до 60 степени, 1NC

контакт.

Термостат за контролу вентилатора, монтажа на DIN шину,

IP30, подесива температура 0 до 60 степени.

Одводници пренапона класе D, L1/N, N/PE називног напона

335V. Предвидети уградњу сета одводника за одговарајући

систем напајања ТТ.

Трополна раставна склопка (дришер), опремљена уређајем за

гашење електричног лука, за НВ осигурач, за монтажу на

монтажну плочу, заједно са осигурачима.

НВ називне струје 20А

Гребенаста склопка за измену извора напајања (ДЕА-0-

МРЕЖА), трополна, троположајна, 1-0-2, називног напона

690V, шема бр. 75, у пластичном кућишту, монтажа на

монтажну плочу.
ГС називне струје 25А

Сабирнички систем: за струју од 50А, формиран од бакарних

шина, са одговарајућим изолационим трополним носачима,

натичним прикључцима одвода, заштитом од случајног додира 

у свим правцима. Предвидети уградњу Н и ПЕ бакарних шина

на одговарајућим двополним носачима у дну ормана.

Струјна диференцијална склопка

називна струја 25/0,5А

Одводници пренапона класе B (I), L1,L2,L3/N 60кА

(10/350мс), N/PE 100кА (10/350мс), називног напона 335V.

Предвидети уградњу сета одводника за одговарајући систем

напајања ТТ.

Релеј за контролу редоследа и присуства фаза, са 2 излазна

преклопна контакта 8А.

Трофазна мушка УКО/УТО прикључница, 63 А. 
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ком. 1

29 -KA1,            

-KA2,       -

KA3,       -

KA4                
ком. 4

30 -S1,       -S2  

ком. 2

31 -A1 ком. 1

32 -A2
ком. 1

33

компл. 1

3

1

компл. 1

2

компл. 1

3 RO-CS

компл. 1

4

компл. 1

5 -FU0.1  -

FU0.2

компл. 2

6 -Q1  

ком. 1

7 -FID  

ком. 1

8 -F1  

сет 1

9 -F2  

сет 1

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ ТИП2 

Одводници пренапона класе B (I), L1,L2,L3/N 60кА

(10/350мс), N/PE 100кА (10/350мс), називног напона 335V.

Предвидети уградњу сета одводника за одговарајући систем

напајања ТТ.

Одводници пренапона класе D, L1/N, N/PE називног напона

335V. Предвидети уградњу сета одводника за одговарајући

систем напајања ТТ.

Гребенаста склопка за измену извора напајања (ДЕА-0-

МРЕЖА), трополна, троположајна, 1-0-2, називног напона

690V, шема бр. 75, у пластичном кућишту, монтажа на

монтажну плочу.

ГС називне струје 25А

Струјна диференцијална склопка

називна струја 25/0,5А

Сабирнички систем 

Сабирнички систем: за струју од 50А, формиран од бакарних

шина, са одговарајућим изолационим трополним носачима,

натичним прикључцима одвода, заштитом од случајног додира 

у свим правцима. Предвидети уградњу Н и ПЕ бакарних шина

на одговарајућим двополним носачима у дну ормана.

Трополна раставна склопка (дришер), опремљена уређајем за

гашење електричног лука, за НВ осигурач, за монтажу на

монтажну плочу, заједно са осигурачима.

НВ називне струје 20А

Монтажа разводног ормана РО-ЦС1 на локацији црпне

станице. Потпуно функционално испитивање аутоматског

управљања. Подешавање параметара у ПЛЦ-у. Пуштање у рад

и обука особља у руковању црпном станицом

Разводни орман формиран од два поља слободностојећих

полиестерских разводних ормана са затвореним дном и

самовентилирајућим кровом, израђен од вруће пресованог,

стаклом ојачаног полиестера, у степену заштите ИП54, са

ребрастим вратима.

Укупна димензија расклопног блока је (500+500)x1000x420мм

(ШxВxД). Спајање поља извршити помоћу типског спојног

сета за хоризонтално спајање. 

Свако од поља мора бити опремљено додатним унутрашњим

вратима, на која ће бити монтирана командно-сигнална

опрема. 

Разводни орман је потребно поставити на ниско полиестерско

постоље учврстити га сетом за причвршћење.

Ормане опремити типском бравом и у енергетско поље

монтирати самолепљиви џеп за смештај техничке

документације.

Ситан монтажни материјал, редне стезаљке, бакарне

сабирнице, бројеви за редне клеме, DIN шине, ознаке

елемената. 

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ 

РО-ЦС2, РО-ЦС3,  РО-ЦС7, РО-ЦС11:

РАЗВОДНИ ОРМАН:                           РО-ЦС8, РО-ЦС17

Радионичка монтажа специфицираног материјала у разводни

орман РО-ЦС1. Повезивање елемената и испитивање веза.

Функционално испитивање у радионичким условима.

Помоћни реле, са постољем, са 2NO/NC контакта 230V/5А, са

намотајем за 24V, 50Hz. 

Гребенаста склопка (за избор рада пуме), једнополна,

троположајна, 1-0-2, називног напона 690V, називне струје

In=10А, шема бр. 52, уградна

PLC CPU - Unitronics tip: JZ10-11-T17, JZ-PRG

GPRS Router - eWON tip: 4101CD/RS232

4А
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10 -U5 

ком. 1

11
ком. 1

12 -X1 

ком. 1

13 -X2 

ком. 1

14 -Q2  

ком. 1

15 -SH1  ком. 1

16 -T1

ком. 1

17 -T2         

ком. 1

18 -R1

ком. 1

19 -H1 ком. 1

20 -L1        

ком. 1

21 -UPS

ком. 1

22 -U1

ком. 1

23 -U2,     -U3,     

-U4

ком. 3

24 -QM1,                  

-QM2         

ком. 2

25 -KM1,                    

-KM2          

ком. 2

26 -Q11,                    

-Q21          

ком. 2

27 -FS     

ком. 4

ком. 1

ком. 4

ком. 1

ком. 2

28 -F7     

ком. 1

29 -KA1,            

-KA2,       -

KA3,       -

KA4                
ком. 4

30 -S1,       -S2  

ком. 2

31 -A1 ком. 1

32 -A2
ком. 1

33 компл. 1

2УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ ТИП3 

PLC CPU - Unitronics tip: JZ10-11-T17, JZ-PRG

GPRS Router - eWON tip: 4101CD/RS232

Ситан монтажни материјал, редне стезаљке, бакарне

сабирнице, бројеви за редне клеме, DIN шине, ознаке 
УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН РО-ЦС8,  РО-ЦС17:

Једнополни топљиви осигурач са постољем

4А

Помоћни реле, са постољем, са 2NO/NC контакта 230V/5А, са

намотајем за 24V, 50Hz. 

Гребенаста склопка (за избор рада пуме), једнополна,

троположајна, 1-0-2, називног напона 690V, називне струје

In=10А, шема бр. 52, уградна

Б 10А

Б 6А

Б 4А

Б 2А

Софт стартер 

Софт стартер за пумпе снаге 900W, радне струје In=2,5А

Једнополни заштитни прекидач, 440V, 50Hz, 6кА (ИЕЦ 947-

2), са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) 

Б 16А

Трополни моторни заштитни прекидач, за управљачки напон

230V, 50Hz, са електромагнетном заштитом. 

називна снага пумпе 900W, називна струја моторног

заштитног прекидача 

2,5-4А

Уређај за покретање пумпе

Трополни контактор 400V, 50Hz, за управљачки напон 230V,

50Hz стандардне апликације у категорији АЦ3, називне струје

16А, са једним радним и једним мирним помоћним контактом 

Флуо-светиљка 230V, снаге 11W, за осветљење ормана.

Непрекидно напајање УПС 500W/30минута

Стабилисани исправљач 230VAC/24VDC 5А за монтажу на

DIN шину.

Релеј контроле нивоа 230VAC/6А за монтажу на DIN шину.

Термостат за контролу отпорних грејача, монтажа на DIN

шину, IP30, подесива температура 0 до 60 степени, 1NC

контакт.

Термостат за контролу вентилатора, монтажа на DIN шину,

IP30, подесива температура 0 до 60 степени.

Антикондензациони грејач за орман, 230V, 50Hz, снаге 100W.

Вентилатор, 230V, 100W.

Трофазна прикључница са заштитним контактом, 16 А, за

монтажу на ДИН шину 

Једнофазна прикључница са заштитним контактом, 16 А, за

монтажу на ДИН шину 

Гребенаста склопка (за спољну расвету), једнополна,

троположајна, 1-0-2, називног напона 690V, називне струје

In=10А, шема бр. 52, уградна

Светлосна склопка, комплетна са фото сондом, напона

напајања 230V, 50Hz, називне струје 16А.

Релеј за контролу редоследа и присуства фаза, са 2 излазна

преклопна контакта 8А.

Трофазна мушка УКО/УТО прикључница, 63 А. 
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4

1

компл. 1

2

компл. 1

3 RO-CS

компл. 1

4

компл. 1

5 -FU0.1  -

FU0.2

компл. 2

6 -Q1  

ком. 1

7 -FID  

ком. 1

8 -F1  

сет 1

9 -F2  

сет 1

10 -U5 

ком. 1

11
ком. 1

12 -X1 

ком. 1

13 -X2 

ком. 1

14 -Q2  

ком. 1

15 -SH1  

ком. 1

16 -T1

ком. 1

17 -T2         

ком. 1

18 -R1

ком. 1

19 -H1
ком. 1

20 -L1        
ком. 1

21 -UPS
ком. 1

22 -U1

ком. 1

23 -U2,     -U3,     

-U4
ком. 3

24 -QM1,                  

-QM2         

Стабилисани исправљач 230VAC/24VDC 5А за монтажу на

DIN шину.

Релеј контроле нивоа 230VAC/6А за монтажу на DIN шину.

Трополни моторни заштитни прекидач, за управљачки напон

230V, 50Hz, са електромагнетном заштитом. 

Антикондензациони грејач за орман, 230V, 50Hz, снаге 100W.

Вентилатор, 230V, 100W.

Флуо-светиљка 230V, снаге 11W, за осветљење ормана.

Непрекидно напајање УПС 500W/30минута

Гребенаста склопка (за спољну расвету), једнополна,

троположајна, 1-0-2, називног напона 690V, називне струје

In=10А, шема бр. 52, уградна

Светлосна склопка, комплетна са фото сондом, напона

напајања 230V, 50Hz, називне струје 16А.

Термостат за контролу отпорних грејача, монтажа на DIN

шину, IP30, подесива температура 0 до 60 степени, 1NC

контакт.

Термостат за контролу вентилатора, монтажа на DIN шину,

IP30, подесива температура 0 до 60 степени.

Релеј за контролу редоследа и присуства фаза, са 2 излазна

преклопна контакта 8А.

Трофазна мушка УКО/УТО прикључница, 63 А. 

Трофазна прикључница са заштитним контактом, 16 А, за

монтажу на ДИН шину 

Једнофазна прикључница са заштитним контактом, 16 А, за

монтажу на ДИН шину 

Струјна диференцијална склопка

називна струја 25/0,5А

Одводници пренапона класе B (I), L1,L2,L3/N 60кА

(10/350мс), N/PE 100кА (10/350мс), називног напона 335V.

Предвидети уградњу сета одводника за одговарајући систем

напајања ТТ.Одводници пренапона класе D, L1/N, N/PE називног напона

335V. Предвидети уградњу сета одводника за одговарајући

систем напајања ТТ.

Трополна раставна склопка (дришер), опремљена уређајем за

гашење електричног лука, за НВ осигурач, за монтажу на

монтажну плочу, заједно са осигурачима.

НВ називне струје 20А

Гребенаста склопка за измену извора напајања (ДЕА-0-

МРЕЖА), трополна, троположајна, 1-0-2, називног напона

690V, шема бр. 75, у пластичном кућишту, монтажа на

монтажну плочу.

ГС називне струје 25А

Свако од поља мора бити опремљено додатним унутрашњим

вратима, на која ће бити монтирана командно-сигнална

опрема. 

Разводни орман је потребно поставити на ниско полиестерско

постоље учврстити га сетом за причвршћење.

Ормане опремити типском бравом и у енергетско поље

монтирати самолепљиви џеп за смештај техничке

документације.

Сабирнички систем 

Сабирнички систем: за струју од 50А, формиран од бакарних

шина, са одговарајућим изолационим трополним носачима,

натичним прикључцима одвода, заштитом од случајног додира 

у свим правцима. Предвидети уградњу Н и ПЕ бакарних шина

на одговарајућим двополним носачима у дну ормана.

РАЗВОДНИ ОРМАН: РО-ЦС16

Радионичка монтажа специфицираног материјала у разводни

орман РО-ЦС1. Повезивање елемената и испитивање веза.

Функционално испитивање у радионичким условима.

Монтажа разводног ормана РО-ЦС1 на локацији црпне

станице. Потпуно функционално испитивање аутоматског

управљања. Подешавање параметара у ПЛЦ-у. Пуштање у рад

и обука особља у руковању црпном станицом

Разводни орман формиран од два поља слободностојећих

полиестерских разводних ормана са затвореним дном и

самовентилирајућим кровом, израђен од вруће пресованог,

стаклом ојачаног полиестера, у степену заштите ИП54, са

ребрастим вратима.

Укупна димензија расклопног блока је (500+500)x1000x420мм 

21



ком. 2

25 -KM1,                    

-KM2          

ком. 2

26 -Q11,                    

-Q21          

ком. 2

27 -FS     

ком. 4

ком. 1

ком. 4

ком. 1

ком. 2

28 -F7     

ком. 1

29 -KA1,            

-KA2,       -

KA3,       -

KA4                
ком. 4

30 -S1,       -S2  

ком. 2

31 -A1

ком. 1

32 -A2
ком. 1

33

компл. 1

5

1

м 12

2

ком 4

3

м 10

4

ком. 10

5

м 5

6

ком. 16

7

м 12

8

пауш. 1

9

м 1

10

м 11

Ситан монтажни материјал, редне стезаљке, бакарне

сабирнице, бројеви за редне клеме, DIN шине, ознаке

елемената. 

4А

Једнополни заштитни прекидач, 440V, 50Hz, 6кА (ИЕЦ 947-

2), са прекострујним окидачима (термички и електромагнетни) 

Б 16А

Б 10А

Б 6А

Уређај за покретање пумпе

УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН РО-ЦС16 - ТИП 4:

Помоћни реле, са постољем, са 2NO/NC контакта 230V/5А, са

намотајем за 24V, 50Hz. 

Гребенаста склопка (за избор рада пуме), једнополна,

троположајна, 1-0-2, називног напона 690V, називне струје

In=10А, шема бр. 52, уградна

PLC CPU - Unitronics tip: JZ10-11-T17, JZ-PRG

GPRS Router - eWON tip: 4101CD/RS232

Б 4А

Б 2А

Једнополни топљиви осигурач са постољем

Трополни контактор 400V, 50Hz, за управљачки напон 230V,

50Hz стандардне апликације у категорији АЦ3, називне струје

16А, са једним радним и једним мирним помоћним контактом

(1НО+1НЦ).

Софт стартер 

Софт стартер за пумпе снаге 1100W, радне струје In=3,0А

називна снага пумпе 1100W, називна струја моторног

заштитног прекидача 

2,5-4А

Испорука и монтажа потпора за причвршћење траке за на зид

на сваких 70цм у шахту ЦС.

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ УЗЕМЉЕЊА И ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ЈЕДНУ ЦС 

ИНСТАЛАЦИЈЕ УЗЕМЉЕЊА И ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

Испорука материјала и монтажа комплет укрсног комада за

пролазне траке. Укрсне комаде у земљи залити врућим

битуменом.

Испорука материјала и постављање траке ФеЗн30x4мм за

изводе за разводни орман РО-ЦС и за прстен за изједначавање

потенцијала.

Испорука материјала и израда додатног уземљивача

побадањем гвоздених поцинкованих сонди 2,5"/3м. Сва

спајања сонди извести помоћу типских укрсних комада. 

Испорука ситног материјала за инсталације изједначења

потенцијала, преспајање вентила цевовода Цу плетеницом

16мм2, везивање кућишта електричних потрошача на прстен

за изједначење потенцијала, повезивање оквира и поклопаца

са прстеном Цу плетеницом 16мм2. Комплет са папучицама.

Испорука материјала и израда темељног уземљивача траком

ФеЗн 30x4мм у темељној греди. Сва спајања траке извести

помоћу типских укрсних комада. Трака не сме да оштети

хидроизолацију. Тек пошто надзор прегледа уземљивач сме да

се налије бетон у темељ. Повезати траку са арматуром темеља

варењем.

Испорука материјала и полагање траке ФеЗн 30x4мм у већ

формирани ров за повезивање сонди.

Испорука и уградња траке ФеЗн20x3мм на зидне потпоре у

објекту у циљу формирања прстена за изједначење

потенцијала.

Испорука и уградња траке ФеЗн 30x4мм у већ формирани ров

за повезивање светиљке спољног осветљења.

Ручни ископ рова дубине 0,8м у земљи 3. и 4. категорије.

Тампонирање рова у слојевима од по 15цм са набијањем

вибрационим набијачем у два слоја од по два пролаза.
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- темељном плочом 350x350x10мм

- 4 анкер вијка 16/14x450

Испорука и уградња кабла PP-Y;3x2,5мм2, за повезивање

прикључне плоче и светиљке.

Испорука и уградња светиљке типа Кио Минел Сцхредер, са

металхалогеним извором светлости, 100W, 230V. 

- гумена оребрена подлошка за нивелацију стуба (гумена 

подлошка се поставља између стопе темеља и анкер плоче 

стуба).

УКУПНО ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈУ: 

Испорука и уградња бакарног ужета 25мм2 и укрсног комада

трака уже за повезивање стуба спољног осветљења на

уземљење.

- прикључном плочом са осигурачем 6А, 400В

Ручни ископ кабловског рова дубине 0,8м, ширине дна рова

0,4м у земљи 3. и 4. категорије. Затрпавање слојем

ситнозрнасте земље, дебљине слоја 20цм, а затим земљом из

ископа. Постављање ПВЦ упозоравајуће траке 40цм изнад

кабла, тампонирање рова у слојевима од по 20цм са набијањем 

вибрационим набијачем у два слоја од по два пролаза.

ИНСТАЛАЦИЈЕ СПОЉАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА

 ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈУ У ПОГОНУ 

Испорука и уградња бетона за израду бетонског темеља

димензија 600x600x600мм.

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ СПОЉАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА ЗА ЈЕДНУ ЦС:

Испорука и уградња ПВЦ заштитне цеви ф70мм у бетонски

темељ, за време изливања истог.

- носачем прикључне плоче

Испорука и уградња на припремљени темељ округлог 

конусног челичног стуба топло поцинкованог споља и изнутра 

наносом цинка, по европском стандарду ИСО-1461 са 

трајношћу 25-30 година у градској средини, сличан типу КРС 

АМИГА  укупне висине 4м, са антивандал бравом и комплет 

са:

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ СПОЉАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА: 

Испорука и уградња нивостата са механичким контактом у

пластичном кућишту у облику крушке са каблом дужине 20м и

тегом, заштите ИП68. Еквивалентан типу ЕНМ 10

произвођача ФЛYГТ. Нивостат се монтира на челичну сајлу са

тегом. Комплет са повезивањем и функционалним

испитивањем. 

Монтажни материјал (шрафовска роба, ПВЦ цеви за каблове, 

ознаке за каблове, куке од поцинковане траке за ношење 

каблова, ...).

Ископ рупе у земљишту 3. категорије, за израду темеља

димензија 600x600x600мм. Комплет са одвозом земље на

градску депонију.

Испорука и уградња пластичне траке за упозорење на

присутност кабла.

Испорука и уградња кабла спољашњег осветљења, типа PP00-

Y;3x2,5мм2, 1kV, у земљаном рову. Комплет са повезивањем. 

УКУПНО ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈУ ЗА ЈЕДНУ ЦС:

- антикорозивни поклопци за матице (ПВЦ поклопац са 

уграђеним заштитним средством који се поставља преко 

матица анкера)
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1 м 10

2 м 40

8

9

1 кпт 1

2 пшл 1

3

кпт 1

4 пшл 1

5

кпт 1

6

кпт 1

7
кпт 1

8 кпт 1

9

пшл 1

8

Обука корисника и испорука упутства за употребу.

УКУПНО КАБЛОВИ У ПОГОНУ: 

ОСТАЛО

Испитивање електричних инсталација и прибављање атеста од

овлашћених предузећа 

Чишћење градилишта

LiYCY 3x1,0 мм2 (8 x 5м)

Испорука, уградња и повезивање каблова

PP00-Y 4x2,5мм2 (2 x 5м)

УКУПНО КАБЛОВИ У ПОГОНУ ЗА ЈЕДНУ ЦС:

Израда пројекта изведеног објекта 

Технички преглед од стране овлашћеног предузећа,

прибављање извештаја за потребе прибављања употребне

дозволе.

УКУПНО ОСТАЛО ЗА ЈЕДНУ ЦС:

УКУПНО ОСТАЛО: 

Укључивање нове црпне станице у систем даљинског надзора 

и управљања. Подешавање параметара у РО на локацији 

црпне станице и командном центру

Транспортни трошкови

Ситан и остали неспецифицирани материјал и рад.

Припремно завршни радови на градилишту. Овде су укључени

и трошкови градилишног прикључка (одобрење за

прикључење, сам прикључак са мерним местом и напојним

каблом) на електро енергетску мрежу дистрибуције у име

инвеститора.
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8  КАБЛОВИ ЕНЕРГЕТСКИ, ЗА МЕРЕЊЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈУ:

9

УКУПНО:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А             

 11/ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА

РАЗВОДНИ ОРМАН: РО-ЦС2, РО-ЦС3,  РО-ЦС7, РО-ЦС11

ОСТАЛО

РАЗВОДНИ ОРМАН: РО-ЦС1

РАЗВОДНИ ОРМАН: РО-ЦС8, РО-ЦС17

РАЗВОДНИ ОРМАН: РО-ЦС16

ИНСТАЛАЦИЈЕ УЗЕМЉЕЊА И ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ СПОЉАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА

 ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈУ У ПОГОНУ 

26



1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

УКУПНО:

ПДВ  20 %

З Б И Р Н А         Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А             

ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА ЦС.-3

ФЕКАЛНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ

ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА ЦС.-2 

ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА ЦС.-17

УКУПНО СА ПДВ-ом

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА

УЛИЧНИ КОЛЕКТОРИ

ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА ЦС.-1

ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА ЦС.-7

ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА ЦС.-8

ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА ЦС.-11

ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА ЦС.-16
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