
Р.бр. Елементи за уградњу Јед.мере Количина Цена Укуп. Цена

1 Живина сијалица ВТФ 125 W kom 450

2 Живина сијалица ВТФ 250W kom 10

3
Натријумова сијалица високог притиска70 W 

еквивалентно“Осрам“
kom 5

4
Натријумова сијалица високог притиска100 

W еквивалентно“Осрам“
kom 5

5
Натријумова сијалица високог притиска 150 

W еквивалентно“Осрам“
kom 5

6

Светиљка за живину сијалицу 125 W 

(комплет са сијалицом, растером, 

заштитним стаклом)

kom 40

7
Светиљка за натријумову сијалицу 70W 

еквивалентно „Опало 1“
Kom 10

8
Светиљка за натријумову сијалицу 100W 

еквивалентно „Опало 1“
Kom 40

9
Светиљка за натријумову сијалицу 150W 

еквивалентно „Опало 3“
Kom 20

10 Пригушница за живину сијалицу 125W kom 100

11 Пригушница за живину сијалицу 250W kom 5

12 Пригушница за натријумову сијалицу 70W kom 1

13 Пригушница за натријумову сијалицу 100W kom 1

14 Пригушница за натријумову сијалицу 150W kom 1

15 Сијалично грло Е-27 ИПА kom 100

16 Сијалично грло Е-40 ИПА kom 10

17
Заштитно стакло за светиљку са живином 

сијалицом
kom 200

18 Сенило за светиљку за живину сијалицу Kom 10

19
Контактор  CN-63 А 220V еквивалентно 

„Искра“
kom 5

20
Контактор  CN-80 А 220V еквивалентно 

„Искра“
kom 2

21

Кабл PPОО-А 4x25 mm² за полагање у

земљу. Све заједно са ископом рова,

полагањем кабла, затрпавањем,

испитивањем а у свему према условима за

ову врсту радова као и повезивањем и

пуштањем у рад. 

m' 100

22 Проводник P/F 1.5mm² m׳ 50

23 Кабл XОО-А 2x16 mm² m׳ 500

24 Al конзола за вешање НН СКС-а kom 15

25
Челична обујмица за вешање СКС-а на 

бетонски стуб
ком 10

26 Пластичне затеге kom 50

27 Осигурач FRА-16 А kom 5

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ЛЕБАНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА

за набавку, транспорт и уградњу електроматеријала за јавну расвету на територији 

општине Лебане у оквиру одржавања јавног осветљења



28 Постоље ножастих осигурача NVО 125А kom 5

29 Осигурач ножасти 63А за постоље 125 А kom 20

30 Осигурач ножасти 80А за постоље 125А kom 5

31
Фотореле P3-А са временским кашњењем 

(комплет са сондом)
kom 5

32
Сонда за Фотореле P3-А са временским 

кашњењем
kom 10

33
Гребенасти осигурач „0-1-2“ 60 А трополни 

(MN-63-53-u)
kom 1

34
 Бројило за утошак ел. енергије 

3x220V/380V 10-60А еквивалентно „Енел“
kom 3

35 Кугла“Опал“Ø400 термопластична kom 2

36 Поклопци за цевасте стубове kom 5

37 Изолатор Z 80 kom 10

38 Лира за ношење светиљке kom 5

39
Стезаљке 70/70 за повезивање СКС-а са 

проводницима
kom 40

40 Рад корпе h 40

41 Рад радника h 80

42 Рад радника са пењалицама h 5

43 Упаљач за натријумову сијалицу kom 2

44 Проводник p-6mm² m 50

45

Орман од термопластичне самогасиве масе

у изради IP54 за монтирање на стуб са

прозором за очитавање и посебном бравом

за прилаз осигурачима.

kom 2

Потпис и печат понуђача: __________________________________

Напомена:У цену монтаже нису урачунати трошкови услуга за одржавање јавне расвете од стране

Електродистрибуције Лесковац (ПД за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ д.о.о. Ниш, Огранак

„Електродистрибуција“ Лесковац), трошкови ових услуга фактурисаће се на основу стварно испостављених

рачуна на име укључења и искључења РТК и ТС 10/0,4кВ за напајање јавне расвете.

Извођач је у обавези да се придржава Правилника о раду у ТС донетог од стране Електродистрибуције

Лесковац. Такође извођач се обавезује да приликом рада на мрежи јавне расвете примењује прописане мере

заштите на раду и за случај непрописног поступања приликом извођења радова сносиће сам последице

евентуалне хаварије у дистрибутивном систему и слично.

Рад радника и рад корпе по часу подразумева се само за радове на: демонтажи постојећих светиљки,

испитивања каблова специјалним инструментом, скидању плаката, прању светиљки, фарбању стубова,

монтажи и демонтажи новогодишње расвете и сличних интервенција по налогу Надзорног органа.

Радови који се односе на демонтажу, монтажу челичних стубова комплет са одговарајућим материјалом,

издавање атеста, као и ангажовање мерних кола при већим кваровима биће фактурисани засебно, уз

сагласност на цене од стране Надзорног органа и Наручиоца.

Набављени материјал мора бити И класе, а цене су без ПДВ-а.

Укупно без ПДВ:

Укупно са ПДВ:

ПДВ:


