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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 35/2018 
Број:404-35-989/2018-IIIı-6 
Датум: 17.07.2018. године 
        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за  

 
Јавну набавку у отвореном поступку – Каблирање DV 10 kv извод из TS 35/10 kv 

„Лозница 2“ MBTS 10/0,4 kv „Индустријска зона 2“ – BTS 10/0,4 kv „Шепачки пут“ 
 
 

На страни 24-28 мења се Образац структуре цене 5.13, Предмер и предрачун радова. 
У прилогу нов Образац структуре цене. 

 
 
 
 
 
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2018. 
       

                                      
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                       

Достављено: 
-Портал јавних набавки  
-сајт града Лознице 
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5.13  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
За јавну набавку: Каблирање DV 10 kv извод из TS 35/10 kv „Лозница 2“ MBTS 10/0,4 kv 

„Индустријска зона 2“ – BTS 10/0,4 kv „Шепачки пут“ -број: 35/2018 
 

 
 
 

1.6.2   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

Каблирање ДВ 10kV извод из ТС 35/10kV "Лозница 2", поље Младост - Фекална и 
КВ 10kV од МБТС 10/0,4 kV "Индустријска зона  2" до ТС 10/0,4 kV "Шепачки пут", 

преко к.п.бр. 4533/1, 4533/2, 4533/3 и 4533/16 КО Лозница 
 

Р.     
бр Опис позиције мера колич

ина 
јединична 

цена укупно  

1 2 3 4 5 6 

А ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
         

1 

Трасирање,  ископ и затрпавање  
рова димензија 0,4x1,0м у земљишту 
треће категорије са запрекама  за 
израду кабловске канализације. 
Формирање постељице кабла од 
песка "Моравца" гранулације 0-4мм, 
дебљине слоја од по 3x15 цм за три 
нивоа канализације, постављање 
три заштитне траке на 30 цм изнад 
кабла, тампонирање рова у 
слојевима од 15 цм са набијањем 
вибрационим набијачем у два слоја 
са по два пролаза и одвоз вишка 
материјала у свему према графичком 
прилогу.Плаћа се по дужном метру 
изграђеног рова.  m 1760  

2 

Контрола набијености материјала у 
рову.Најмања набијеност је 
62%(СРБС У.Б1.036) или најмањи 
модул стишљивости 250 Н/мм2(СРБС 
У.Б1.046. Контролу врши институт за 
путеве. Плаћање по рачуну. Обрачун 
по једном мерењу. 
 ком 15  
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3 

Испорука потребног материјала и 
израда заштите при укрштању 
електроенергетског кабла са другим 
подземним инсталацијама, према 
Прописима и препорукама ЕПС. 
 ком 5  

4 

Испорука и постављање ознаке за 
обележавање трасе кабла за 
регулисан терен, подземних 
кабловских арматура, кабловске 
канализације са подацима према 
прописима ЕПС. ком. 50  

5 

Израда кабловских окана(шахтова) 
дим. 2,2x2,2x2 м, на траси кабловске 
канализације. Обележавање , ископ 
окна(2,5х2,5х2,5 м) у  земљишту 
треће  категорије, израда армирано 
бетонске плпће ипостељице и 
страница дебљине 20 цм од 
бетонског блока  20 цм , са 
металним поклопцем, за силазак 
предвидети узенгије од челика  Фи 
20 на растојању од 30см., на 
средини пода предвидети дренажни 
отвор 20x30см а под извести са 
падом према овом отвору у свему 
према Препорукама ЕС ТП3 датог у 
графичком прилогу. Зидове окна 
измалтерисати са унутрашње 
стране.Плаћа се по комаду. 
 ком 3  

6 

Испорука и уградња ел. енергетске 
тврде ПВЦ цеви црвене боје, 
промера Фи 125мм на траси кабла 
испод саобраћајнице. 
 m 60  

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УКУПНО: 

       

  
ДЕМОНТАЖА И ИЗМЕШТАЊЕ  

ПОСТОЈЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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1 

Демонтажа постојећег надземног 
далековода 10кВ на потезу  од ЕЕ 
окна бр.1 у улици Нова 7 па до ТС 
Заобилазни пут , заједно са одвозом  
материјала у складиште 
инвеститора. Плаћа се по километру 
демонтираног далековода.  m 1310  

2 

Демонтажа и поновна монтажа - 
измештање  AБ стуба са комплетном 
постојећом опремом висине 11/1600  
са префабрикованим темељом 
заједно са потребним ископима за 
уградњу темеља и израдом 
уземљења према техничким 
препорукама.   ком 1  

ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ: 
 

   
      

  
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ 

РАДОВИ 
 

        

1 

Испорука и полагање кабла XHE49-A  
3х(1x150/25mm2, 6/10kV),  у рову, 
целом дужином  положен  у 
кабловској канализацији. 
Обухваћено развлачење, полагање и 
обележавање кабла оловном 
траком.Плаћа се по дужном метру 
једног проводника  XHE49-A 
(1x150/25mm2, 6/10kV). 
 
 m 7200  

2 

Испорука и уградња  за спољашњу 
монтажу 10 кВ  кабловске 
завршнице , комплет за три жиле 
кабл XHE49-A (1x150/25mm2, 
6/10kV) са свим потребним прибором 
и материјалом за монтажуи 
повезивање. 
 
 ком 6  
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3 

Испорука и уградња  10 кВ  
термоскупљајуће кабловске спојнице 
, комплет за три жилеXHE49-A 
(1x150/25mm2, 6/10kV)са свим 
потребним спојојним чаурама 
прибором и материјалом за монтажу.
 
 ком 1  

4 

Набавка испорука и монтажа на 
измештени АБ стуб 11/1600 
линијског хоризонталног растављача 
LR-E6S 12/24 kV фирме  ELBI , са 
конзолом и полужним погоном 
комплет са свим материјалом за 
монтажу и повезивање на подземни 
10Kv кабал. ком 1  

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО: 
 

        
  СНИМАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ         

1 

Snimanje kablovskog voda 10kVsa 
ucrtavanjem trase u plan i kopiranjem. 
Izlazak na teren i ostali troškovi 
Gradskog geodetskog zavoda i Odseka 
za tehničku dokumentaciju ED.
Obračun po m. trase voda. m 1760  

2 

Напонско испитивање енергетског 
кабла  на дужини између две 
кабловске главе, "фазовање" 
кабловских жила (слагање фаза), са 
исписивањем, постављањем и 
пломбирањем таблица и 
протоколског броја.Обрачун по 
испитаном каблу. ком 3  

3 

Трошкови Погона одржавања 
"Електродистрибуције-Краљево"        
- Огранак Лозница  уклапање у нову 
електроенергетску мрежу. Плаћање 
по рачуну. 
 ком. 1  
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СНИМАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ УКУПНО:  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
                                                                                     
 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату 

вредност (ПДВ) и са порезом на додату вредност у укупном износу.  
Укупно уговорена цена је фиксна до краја реализације уговора.  
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису 

исказани у укупној цени неће се узимати у обзир. 
 
 
 
 
У __________________                         М.П.              Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
      
   Дана:_______________                                        __________________________________  
        

 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УКУПНО: 

ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ: 
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО: 

СНИМАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ:  

СВЕГА без пдв-а: 

ПДВ: 

Укупно са пдв-ом: 


