
Повик за поднесување на понуди (ППП) - Купување 

 

Име на проект: Проект за подобрување на општинските услуги 

 

Извор на средства: Заем-08158MK  

   

Бр. на договор: MSIP-MUN-DOL-SH-06  Датум на објавување на повикот:27.04.2015 

 

До: _________________________ 

 

Почитувани,  

 

1. Општина Долнени ве повикува да ги доставите своите понуди за следните 

работи: „Изградба на игралиште во село Сенокос, партерно уредување и 

уредување на автобуска постојка во село Ропотово и изградба на парк во село 

Црнилиште“. 
 

2. Со цел да ви помогнеме при подготовката на вашата понуда во прилог ги 

приложуваме потребните спецификации, предмер и цртежи, образец за поднесување 

на понудата и нацрт договор. 

 

Вашата понуда која треба да биде во дадениот формат, треба да се приложи во 

затворен плик на кој ќе стои „Не отворај – понуда“, кој ќе биде адресиран и доставен 

на следната адреса: 

 

Општина Долнени, село Долнени, архива, поштенски број: 7504 Држава: 

Република Македонија 

 

3. Мора да имате искуство како главен изведувач во рамките на најмалку една 

работа слична по природа и комплексност на работите кои се наведени во овој Повик 

во текот на последните три години и потребно е да обезбедите докази за 

финансиските ресурси кои се потребни за успешно завршување на работите. 

 

4. Секој понудувач ќе достави само една понуда, било поединечно или како 

партнер во заедничко вложување. Оние понуди кои не се во согласност со овој услов 

ќе бидат одбиени. Партнерите во заедничко вложување ќе бидат заеднички и 

поединечно одговорни за извршувањето на договорот. Во случај на заедничко 

вложување, водечкиот партнер треба да го поседува работното искуство кое е 

наведено во точка 3 погоре. При утврдувањето на финансиската состојба, во предвид 

се земаат финансиските средства на сите партнери во заедничкото вложување. 

 

5. При евалуацијата на понудите, Работодавачот ќе ја утврди цената на секоја 

понуда на тој начин што ќе изврши прилагодување на цената доколку постојат 

следните аритметички грешки:  

(а) доколку има разлика помеѓу сумите изразени со бројки и со зборови, ќе 

преовладуваат сумите напишани со зборови; 

(б) доколку има разлика помеѓу единечната цена и вкупната сума добиена 

преку помножување на единечната цена и количината, ќе преовладува 

дадената единечна цена; 

(в) доколку Понудувачот не ја прифати корекцијата на грешките, неговата 

Понуда ќе биде одбиена.  

 



6. Понудата ќе биде валидна во период од четириесет и пет (45) дена почнувајќи 

од 11.05.2015. 

 

 

7. Вашата понуда треба да биде на македонски јазик, да ги опфаќа сите работи и 

да биде врз основа на единечната и вкупната цена наведена во предмерот за Договор 

со фиксна единечна цена. Наведените цени во предмерот како и извршените исплати 

ќе бидат во македонски денари. Во понудата треба да бидат вклучени сите такси, 

локални даноци, царини и други давачки кои изведувачот треба да ги плати во 

согласност со локалните закони. 

 

8. Работодавачот ќе го додели договорот на оној понудувач за чија што понуда е 

утврдено дека е суштински соодветна на овој повик за поднесување на понуди и 

којшто понудил најниска цена и е квалификуван за извршување на работите. 

 

9 Договорот ќе биде во согласност со одредбите и условите дадени во нацрт 

Договорот.  

 

10 Инспекции и ревизии 

10.1 Изведувачот ќе ги следи сите инструкции на Проектниот менаџер кои 

се во согласност со законите кои се применуваат на местото каде што се наоѓа 

градежната локација.  

10.2 Изведувачот, како и подизведувачите ќе и дозволат на Банката и/или 

лицата или ревизорите назначени од страна на Банката да ги прегледаат и/или 

извршат ревизија на нивните сметки и записи и други документи поврзани со 

поднесувањето на Понудата за услуги и изведба на договорот. Непостапувањето во 

согласност со овој услов претставува забранета пракса која може да резултира во 

поништувањето на договорот и/или санкционирање од страна на Банката 

(утврдување на непогодност) според важечките одредби на Банката за 

санкционирање.  

 

11. Понудата треба да се поднесе до 12.00 часот 11.05.2015.  

 

 

 

Со почит, 

 

________________ 

(Работодавач) 



 

 

СЕГМЕНТ 1 - СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

 

Еквивалентни стандарди и кодекси 

 

Секаде каде што во Договорот се упатува на одредени стандарди и кодекси кои треба 

да бидат исполнети во однос на производите и материјалите кои треба да бидат 

доставени и работата која се извршува или тестира, ќе се применуваат одредбите од 

најновата тековна верзија или ревидираната верзија на релевантните стандарди и 

кодекси кои се во сила, доколку поинаку не е наведено во Договорот. Онаму каде 

што таквите стандарди и кодекси се национални или се однесуваат на посебна земја 

или регион, ќе бидат променети други конзистентни стандарди кои обезбедуваат 

еднакви или повисоки стандарди за квалитет и кодекси кои се предмет на 

разгледување и писмена согласност од страна на Менаџерот на проектот. Разликите 

помеѓу утврдените стандарди и предложените алтернативни стандарди ќе бидат 

целосно опишани во писмена форма од страна на Изведувачот и поднесени до 

Менаџерот на проектот најмалку 28 дена пред датумот кога Изведувачот сака да ја 

добие согласноста од Менаџерот на проектот. Во случај кога Менаџерот на проектот 

ќе  утврди дека предложените промени / отстапувања не обезбедуваат  еднаков или 

значително повисок квалитет, Изведувачот ќе ги почитува назначените стандарди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НА ПРОЕКТОТ  

Проектот опфаќа партерно уредување во три рурални населени места во општина 

Долнени: Сенокос, Ропотово и Црнилиште со вкупна површина од 2142м². Во 

Сенокос игралиштето ќе се гради во близина на постојното основно училиште (11 

ученици во две паралелки, I и V одделение), во Ропотово ќе се врши изградба на  

патека и автобуска постојка, додека пак во Црнилиште ќе се гради мал парк. Со 

техничките проекти предвидено е да се овозможи пристап за лица со инвалидитет.  

Локалните општински автобуси ќе ја користат автобуската постојка во Ропотово. 

Четири линии ќе застануваат осум пати дневно (табела 1). Исто така, автобуската 

постојка ќе се користи и од страна меѓуопштинските автобуси кои минуваат низ 

општина Долнени и патуваат кон Прилеп.  

 

 

2. ТЕХНИЧКО РЕШЕНИЕ 

Под-проектот се состои од три основни проекти за населените места Сенокос, 

Ропотово и Црнилиште лоцирани во општина Долнени.  

 

3. СЕНОКОС 

Техничкото решение за населеното место Сенокос опфаќа партерно уредување на 

детско игралиште на КП 309, дел од КП 310 и дел од КП 327. 

Локација 

Локацијата предвидена за партерното уредување со детско игралиште и патеки се 

наоѓа во дворот на училиштето во село Сенокос.  

  
Тековна состојба на локацијата 

Функција 

Површината на просторот што се уредува изнесува 650м², од кои 16м² е пешачка 

површина, 434м² е зеленило и 200м² е детско игралиште со песок опремено со 

потребните реквизити за оваа намена.   

Ова партерно уредување е со цел да им послужи на жителите, а пред се децата и 

учениците од село Сенокос како место за рекреација и забава. 

 
Партерно уредување 

Партерното уредување се врши на простор со правилна четириаголна форма. 

Пристапот до градежната парцела е преку тротоарот од постојниот пат на 

југоисточната страна.  

 



 
Партерно уредување со детско игралиште и патеки за лица со посебни 

потреби 

 

Висинската кота е за 10см повисока од котата на постојниот пат. Оваа висинска 

разлика ќе се совлада со рампа која ќе овозможи непречен пристап, движење и 

престој на лицата со инвалидност во предвидениот простор. Просторот што се 

уредува е рамен така што не треба дополнително да се предвидуваат рампи. 

Просторот е доволно широк и пристапен што без проблем ќе овозможи движење на 

лица со инвалидност и лицата кои користат различни видови помагала. 

 

4. РОПОТОВО 
Техничкото решение за населеното место Ропотово предвидува партерно уредување 

со патеки и автобуска постојка.  

Локација 

Локацијата предвидена за партерното уредување со патеки и автобуска постојка се 

наоѓа во централниот дел на село Ропотово, веднаш до регионалниот пат Прилеп-

Кичево.  

  
Тековна состојба на локацијата 

Функција 

Вкупната површина на партерното уредување е 383,4м² од кои пешачка површина е 

297м² и 13м² зеленило, а додека за автобуското стојалиште предвидена е површина 

од 86м². 

Оваа автобуска постојка е со цел да им го олесни патувањето на жителите од село 

Ропотово до околните села и градови, а партерното уредување да им послужи на 

жителите за одмор и рекреација. 



Партерно уредување 

Партерното уредување е со правоаголна форма, а пристапот до него е овозможен 

директно од регионалниот пат Прилеп - Кичево. 

 
Партерно уредување со патеки за лица со посебни потреби и автобуска постојка 

 

Висинската кота е на иста висина со постојниот терен. Просторот што се уредува е 

релативно рамен така што не треба дополнително да се предвидуваат рампи. 

Просторот е доволно широк и пристапен што без проблем ќе овозможи движење на 

лица со инвалидност и лица кои користат различни видови на помагала. 

 

5. ЦРНИЛИШТЕ 
Техничкото решение за населеното место Црнилиште предвидува партерно 

уредување со патеки и придружна опрема.  

Локација 

Локацијата предвидена за партерното уредување со патеки и придружна опрема се 

наоѓа во централниот дел на село Црнилиште.  

  
Тековна состојба на локацијата 

Функција 

Површината на партерното уредување со патеки и придружна опрема  изнесува 

1109м², од кои 520м²е пешачка површина, 495м² е зеленило и 91м²е детско 

игралиште опремено со потребните реквизити за оваа намена. 

Ова партерно уредување е со цел да им послужи на жителите од село Црнилиште 

како место за рекреација и забава. 

 



Партерно уредување 

Партерното уредување е предвидено со триаголна форма. Пристапот до градежната 

парцела е од три страни – западната, јужната североисточната. 

 
                         Партерно уредување со игралиште и патеки 

 

Висинската кота е за 10см повисока од котата на пристапната улица. Оваа висинска 

разлика ќе се совлада со рампи кои ќе овозможат непречен пристап, движење и 

престој на лицата со инвалидност во предвидениот простор. Просторот што се 

уредува е релативно рамен така што не треба дополнително да се предвидуваат 

рампи. Просторот е доволно широк и пристапен што без проблем ќе овозможи 

движење на лица со инвалидност и лица кои користат различни видови помагала. 

 

3. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

ГРАДЕЖНО-КОНСТРУКТИВЕН ОПИС  

Најпрво местото се обележува, се врши исколчување и машинско ископување на 

земјата во широк откоп со вкупна длабочина од 20см од проектираната кота на готов 

под, со што се подготвува за понатамошна работа. Ископаната земја со количка се 

транспортира на соодветна далечина од објектот на определена депонија. 

ОГРАДИ 

Во с. Сенокос, дел од  површината е оградена со постоен ограден ѕид со дебелина 

д=20см и висина од 75см со правилна форма. Останатиот дел исто така ќе се огради 

со  ѕид од камен со цементен малтер со дебелина 20см и висина 75см со видливо 

обработени фуги. 

Во с. Црнилиште целата површина ќе се огради со ограден ѕид од камен со цементен 

малтер со дебелина д=30см и висина од 50см со неправилна форма и видливо 

обработени фуги. Поставен врз песочна подлога со дебелина д=10см и тампонски 

носив слој од толченик со вкупна висина во набиена состојба од 20см. 

ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ 

Зелените површини ќе бидат засадени со садници од високи дрва и грмушки, кои ќе 

бидат поставени во претходно ископани дупки за садници со набавка и транспорт до 

местото на садење. Преостанатата површина ќе биде засадена со тревно семе и цвеќе. 

Претходно површината ќе биде припремена за тревник со преклопување на 

површината и фино планирање. Потоа се врши засевање на тревно семе, покривање и 

валирање. 

Детските игралишта се предвидени од слој од ситен песок со вкупна висина од 

20см. Тука е предвидена детска опрема која ќе се состои од нишалки, лизгалка и 

клацкалки.  



За пешачките патеки најпрво треба да се вгради тампонски носив слој од толченик 

со вкупна висина во набиена состојба од 30см. Пешачките патеки ќе бидат 

поплочени со бетонски плочки тип „Бекатон со бразда“ со дебелина д=8см, со сува 

монтажа врз песочна подлога со дебелина д=10см. За оивичување на платото и 

зелените површини ќе се вградат бетонски ивици 5/20см во бетонска подлога. 

Сите пешачки површини се доволно широки и не се помали од 0,90м што е 

минимална предвидена широчина за движење на лица со инвалидност. Со тоа се 

овозможува лесно движење на лицата со инвалидска количка имајќи ги предвид 

нејзините стандардни димензии (широчина 0,65м, должина 1,10м и висина 0,94м). 

Зелените површини ќе бидат засадени со садници од грмушки, кои ќе бидат 

поставени во претходно ископани дупки за садници со набавка и транспорт до 

местото на садење. Преостанатата површина ќе биде засадена со тревно семе и цвеќе.  

По должина на пешачките патеки ќе бидат поставени дрвени клупи и корпи за отпад. 

За поставување на клупите најпрво се врши бетонирање на металните профилирани 

носачи за клупи кои ќе бидат минизирани и обоени со црна мрсна боја. Врз 

металните носачи ќе се постават дрвени импрегнирани талпи за седење во четири 

реда и наслонување во три реда, прицврстени со заштрафување за металната носива 

конструкција.  

Корпите за отпад предвидени се од дрвени даски редени во круг, носени од два 

прстени изработени од метален флах со дијаметар на прстенот 40см, минизирани и 

обоени во црна мрсна боја. Дрвените даски се лакирани со безбоен лак. 

-Автобуска постојка 

За автобуското стојалиште најпрво се предвидува планирање и валирање на 

постелица на коловоз со доведување до проектирана кота и носивост ЦБР8%. Потоа 

се врши вградување на тампонски слој од дробен камен со дебелина на слој од 30см 

и за крај се врши вградување на битуменизиран носив слој БНХС-16А со дебелина 

7см. 

Темелните стопи на автобуската постојка ќе бидат армирано бетонски со димензии 

60х60х40см поставени врз набиено тло. 

Столбовите предвидени се од челични поцинкувани профили 80х80х3.5мм со висина 

од 2.40м.  

Кровната конструкција е предвидена од челични поцинковани ригли во форма на лак 

со димензии 80х60х3 и должина од 1.37м. Над нив се предвидени челични 

поцинковани рожници со димензии 40х30х2м. На крај се поставува лексан – 

поликарбонатни термопанел плочи со дебелина од 1.6см во боја по избор на 

Работодавачот.  

Челичната конструкција потребно е да се премачка за заштита од корозија со премаз 

со основната боја и боја во тон по избор на Работодавачот. 

-Фонтана во с. Ропотово 

Фонтаната се поставува врз темелна армирано бетонска плоча, во земја во квадратна 

форма со димензии 160/160см и со дебелина од 10см поставена на подлога од набиен 

слој од чакал.  Таа се состои од 5 скалесто поставени армирано бетонски плочи со 

дебелина од 15см, армирани со мрежеста арматура и тоа прва плоча веднаш врз 

темелната со димензии 140/140/15см, врз неа плоча со димензии 40/40/15см, 

60/60/15см, 80/80/15см и на крај плоча со димензии 100/100/15см со отвор од 

40/40/15см во потребна глатка оплата и потребно полирање.  



Целата фонтана е покриена со полирани гранитни плочки тип „kashmire white“ со 

дебелина д=1см редени вертикално по ѕидовите од фонтаната и хоризонтално на 

отворот и ѕидовите од последната плоча, лепени со соодветно лепило. Како под на 

фонтаната се поставуваат полирани гранитни плочки тип „kashmire white“ со 

дебелина д=2см, исто така лепени со соодветно лепило. 

По целата фонтана хоризонтално и вертикално по ѕидовите како и отворот од 

последната плоча предвидена е хидроизолација со „хидромал“. 

-Фонтана во с. Црнилиште 

На средината на паркот предвидена е мала фонтана која се поставува врз темелна 

армирано бетонска плоча, во земја во кружна форма со радиус Р=1,2м и со дебелина 

од 10см поставена на подлога од набиен слој од чакал. Фонтаната се состои од 5 

скалесто поставени армирано бетонски плочи со дебелина од 15см, армирани со 

мрежеста арматура и тоа прва плоча веднаш врз темелната со радиус Р=1,0м и 

дебелина д=15см, врз неа плоча со димензии 40/40/15см, 60/60/15см, 80/80/15см и на 

крај плоча со димензии 100/100/15см со отвор од 40/40/15см во потребна глатка 

оплата и потребно полирање.  

Целата фонтана е покриена со полирани гранитни плочки тип „kashmire white“ со 

дебелина д=1см редени вертикално по ѕидовите од фонтаната и хоризонтално на 

отворот и ѕидовите од последната плоча, лепени со соодветно лепило. Како под на 

фонтаната се поставуваат полирани гранитни плочки тип „kashmire white“ со 

дебелина д=2см, исто така лепени со соодветно лепило. 

По целата фонтана хоризонтално и вертикално по ѕидовите како и отворот од 

последната плоча предвидена е хидроизолација со „хидромал“.  

 

ОСНОВНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБАТА 

1.МЕХАНИЧКА ОТПОРНОСТ, СТАБИЛНОСТ И СЕИЗМИЧКА ЗАШТИТА 

Партерното уредување на овој простор со придружна опрема за лица со инвалидност 

е проектиран на таков начин што во текот на градежните работи и во текот на 

употребата нема да дојде до нарушување на механичката отпорност, стабилност и 

сеизмичката заштита на постојниот објект. Градежно-конструктивниот проект е во 

склад со сите нормативи и стандарди од таа област, водејќи сметка и за сеизмичкото 

подрачје во кое се наоѓа објектот и тоа со интензитет на земјотрес од 7 (седум) 

степени спрема Меркалиевата скала.  

 

2.ЗАШТИТА ОД ПОЖАР 

Од аспект на заштита од пожар просторот ги задоволува условите согласно 

законските прописи и нормативи. 

Посебно што треба да се каже е тоа, дека при планирањето на објектите, како и 

повлекувањето  на  главните сообраќајни правци, е водена посебна сметка за 

вградување на постојните противпожарни прописи, кои го бараат следното: 

1.Непосреден пристап на ПП возила и другата ПП опрема во ГП и до секој објект во 

неа, најмалку од две страни; 

2.Обезбедување на доволна количина на вода преку развиена градска хидрантска 

мрежа низ поголемиот плански опфат. 

 



3.ХИГИЕНА, ЗДРАВЈЕ И ЗАШТИТА НА РАБОТНАТА И ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 

Депонирањето и собирањето на ѓубрето во планираниот простор предвидено е да се 

оствари во поставените канти за ѓубре, кое понатаму организирано ќе се чисти од 

страна на комуналната служба во градот. 

Градежните производи и опремата при изградбата треба да се изведат, вградат, 

поврзат и одржуваат така што под дејство на хемиските, физичките и другите 

влијанија да не може да дојди до опасност, попречување, штета или недозволени 

оштетувања во текот на употребата на градбата. 

 

4.СИГУРНОСТ ПРИ УПОТРЕБУВАЊЕ 

Партерното уредување е проектирано на таков начин што при употребата и 

одржувањето да се избегнат можните повреди на лица кои можат да настанат од 

лизгање, паѓање, удирање, изгореници, струен удар и експлозија и други случаи кои 

можат да ја загрозат безбедноста во градбата. 

 

5.ОТСТАПУВАЊЕ ОД ОСНОВНИТЕ БАРАЊА ЗА ГРАДБАТА 

Оваа точка за отстапување од основните барања за градбата се однесуваат само за 

градби што се запишани во Националниот регистар на културно наследство, а 

просторот која е предмет на овој проект не е запишан во Националниот регистар на 

културно наследство па следствено на тоа нема никакви отстапувања од основните 

барања за градбата. 

 

ОПИС ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

Водоснабдувањето на фонтаните предвидено е да се изведе со приклучок на 

постојната водоводна и канализациона мрежа.  

Најпрво се врши ископ на земја во тесен откоп со ширина од 60см и длабочина од 0-

90см, со отфрлање на ископаната земја на 1м од ивицата на ровот. Доводот и одводот 

предвидено е да се изведат во заеднички ров. Ровот претходно се чисти од камења и 

се поставува подлога од песок во слој од 10см. Потоа со рачен набивач од 10кг во 

слоеви од 20см над горната ивица од цевката се насипува со ситна и растресита земја 

во влажна состојба. 

Поврзувањето на водоводната мрежа ќе се изведе со полиетиленски водоводни цевки 

ф25мм со сите потребни фазонски делови. За отпадните води предвидени се 

пластични канализациони цевки ПВЦ ф75мм за хоризонтален развод со цел споен 

материјал и фазоски делови. 

Предвидена е пластична огрлица со затварач ф25мм во внатрешноста на фонтаната, 

со обична славина од 1/2“ и пластичен сифон за одвод. 

 

ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Енергетското напојување ќе се врши од постојната Н.Н. мрежа. Предвидено е 

осветлување со канделабри поставени на челични столбови со висина Н=3.5м 

поставени на веќе изработен фундамент. Столбот да биде опремен со отвор каде е 

сместен осигурачот (тип ПР 915 или сл.) и поклопец кој добро дихтува со изведена 

окапница над отворот. На столбот да се приклучи веќе поставената поцинкована 



лента. Столбот да биде ожичен со кабел РРОО 2.5мм2 од осигурачот до светилката 

(Л=3м) и заземјен носач на осигурач со цевката. Столбот треба да биде истружен и 

повторно заштитен со основната боја и два слоја завршна боја, по желба на 

Работодавачот. 

Светилките за осветлување предвидени се да бидат со декоративна конзола за 

светилка тип „јадица“ изработена од челик која на крај завршува со конусен облик 

тело изработено од алуминиум. Предвиден е покривен капак изработен од пресуван 

алуминиум офарбан со печена прашкаста боја, порцеланска фасонка со посребрени 

контакти, ожичена со силиконски проводници, комплет со вградена компакт флуо 

светилка минимум 26 вати. 

 



4. ПРЕДМЕР 

Ред.  
бр. О П И С 

Един 

мера 
Кол. 

Един. цена 

(мкд) 

Вкупно  

(мкд) 

PREDMER СО ПРЕСМЕТКА 
ZA OSNOVEN PROEKT ZA POSTAVUVAWE NA OGRADA, PARTERNO UREDUVAWE na 
PROSTOR SO PATEKI ZA DVI@EWE NA LICA SO INVALIDNOST  I PRIDRU@NA 

OPREMA                                                                          
NA KP309, del od KP 310 i 327, KO SENOKOS                                         

- OP[TINA DOLNENI - 

  
            ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ 

        

  ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ЦЕЛА ГРАДЕЖНА 
ПАРЦЕЛА         

1 

Obele`uvawe, iskol~uvawe i ma{inski iskop na 
zemja treta kategorija vo {irok otkop so vkupna 
dlabo~ina 20см. od proektiranata kota na gotov 
pod, planirawe na terenot so transport na 
iskopanata zemja so koli~ka na dale~ina do 50m. 
od objektot na opredelena deponija.  м3 130 

  ВКУПНО :   

            PROSTOR ZA DETSKA ZABAVNA OPREMA - IGRALI[TE (200,00m2) 

1 
Nabavka, transport i vgraduvawe na sloj od siten 
pesok so vkupna visina od 20sm .  м3 40 

2 
Nabavka, transport i vgraduvawe na detska oprema 
od      

  ni{alka пар. 2 

  klackalka пар. 2 

  lizgalka пар. 1 

  ВКУПНО :       
  OGRADEN YID         

1 

Ma{inski iskop na zemja treta kategorija vo tesen 
otkop za temelnа trakа za ograden yid so dimenzii 

86/0,20/0,75m, so ra~no dokopuvawe na istата. 
Iskopanata zemja da se iskoristi za nasip. 
(planirawe na teren). м3 12,90 

2 
Nabavka, transport i nasipuvawe so nabivawe na 
sloj od ~akal so visina od 10sm.ispod temelnata 
traka. м2 3,50 

3 
Нasipuvawe so nabivawe na sloj od zemja nad 
temelnata traka, okolu temelniot yid.(zemja od 
iskopot). м' 2,00 

4 

Бетонирање на арм.бет. ѕид,со МБ30,должина 86м., 
дебелина д=20см. и висина Н=40см.(висина каде ќе 
отпочне ѕидањето) во двострана глатка оплата, со 
потребно подпирање а армиран двострано со 
мрежаста арматура Q-188.  м3 6,90 

5 

Ѕидање на ограден ѕид со камен со цементен 
малтер, дебели на д=20см. и висина Н=75см. со 
неправилна форма и видливо обработени фуги.  м' 12,90 

  ВКУПНО :   

  PE[A^KI  PATEKI         



1 

Nabavka, transport i vgraduvawe na tamponski 
nosiv sloj od tol~enik na pe{a~ki pateki, 
tol~enikot da e so vkupna visina vo nabiena 
sostojba od 20sm .  м3 3,25 

2 

Набavka i transport na materijal za poplo~uvawe 
na pe{a~ ki pateki so betonski plo~ki, tip 
,,Bekaton so brazda,, so d=8sm, so suva monta`a, 
vrz peso~na podloga so debelina od 10sm. (цена 

комплет вградено) м2 16,20 

3 
Nabavka, transport i vgraduvawe na betonski 
ivici 5/20sm, vo betonska podloga (za oivi~uvawe 
na platoto i zelenite povr{ini). м' 120,00 

  ВКУПНО :   

              RABOTI OD HORTIKULTURA(vkupno P=800,00m2) 

1 

Iskop na dupki za zasaduvawe na sadnici (visoki 
drva) so dimenzii 80/80/80sm.i zasaduvawe na 
sadnici od visoki drva, so nabavka i transport do 
mestoto na sadewe. par 6 

  

2 

Iskop na dupki za zasaduvawe na grmu{ki so 
dimenzii 50/50/50sm.i zasaduvawe na sadnici od 
grmu{ki, so nabavka i transport do mestoto na 
sadewe. par 10 

  
3 

Zasaduvawe na cve}e (25par/m2), so nabavka i 
transport do mestoto na sadewe. м2 10 

  
4 

Priprema na povr{inata za trevnik so 
prekopuvawe na povr{inata i fino planirawe. м2 434 

  
5 

Nabavka i transport do mestoto na sadewe na 
trevno seme tip ,,taja,, kgr 17,5 

  
6 

Zasevawe na trevno seme, pokrivawe na trevnoto 
seme i valirawe. м2 434 

    ВКУПНО : 

              PARKOVSKA OPREMA 

1 

Nabavka, transport i postavuvawe (betonirawe) na 
metalni profilirani nosa~i za klupi,(del za 
sedewe, naslonuvawe i nogari, zaedno so 
minizirawe i boewe so crna mrsna boja.  par. 3 

  

2 

Nabavka, transport i postavuvawe na drveni 
impregrirani talpi za klupi so dimenzii 
130/8/5sm. pricvrsteni so za{t rafuvawe za 
metalnata nosiva konstrukcija na prostorot za 
sedewe =4 reda i naslonuvawe postaveni vo tri 
reda, zaedno so lakirawe so bezboen lak. m3 0,2 

  

3 

Nabavka, transport i postavuvawe na korpi za 
otpad od drveni daski, redeni vo krug, noseni od 
dva prsteni, izraboteni od metalen flah 
40/4mm.(dolu i gore). Presekot na daskite e 
5/2,5/40sm. zaedno so lakirawe so bezboen lak, 
dijametarot na prstenot e 40sm. zaedno so 
minizirawe i boewe so crna mrsna boja.  par. 3 

  

  ВКУПНО : 

           ELEKTI^NO OSVETLUVAWE  

1 
Izrabotka na priklu~ok na uli~noto osvetluvawe 
na postoe~ka NN.stolb-Bandera бр. 1,00 

2 

Ra~en iskop na zemja od III kat. za kanal so dim. 
30/60sm. za polagawe na napoen kabel povrzan na 
izvod od uli~no osvetluvawe se napojuva od 
NN.el.mre`a. l=35m. m3 6,00 



3 

Ra~en iskop na zemja za fundament za stolb,vo 
prosek 0,5m3 vo zemja III kategorija i planirawe na 
preostanatata zemja  po monta`a na 
фundamentot.Pred toa ramnewe na mestoto  so 
mr{av beton 10sm. par. 3,00 

4 
Postavuvawe na sitna pesok vo dva sloja od po 
10sm za za{tita na napojniot vod. m3 2,00 

5 

Izrabotka na fundament za stolb do 5m od beton 
MB 30 so dimenzii 52h34h27,5sm.(standarden) 
komplet so otvori za kabli i opremen so anker 
{rafovi. par. 3,00 

6 
Polagawe na PVC cevki F50mm. vo rov za 
vovlekuvawe na kabli za uli~no osvetlenie. m' 35,00 

7 

Nabavka i polagawe (so vovlekuvawe vo ve}e 
pripremena kablovska kanalizacija) na kabel tip 
RROO-A 4h6 mm2. Za povrzuvawe me|usebno na 
kandelabrite i povrzuvawe so MRO. Komplet so 
site pobaruvawa. m' 35,00 

  

8 

Nabavka i polagawe vo zemja (nadvor od PVC 
cevka)  
na galvanizirana ~eli~na lenta Fe/Zn 25h4 mm2  
i {rafewe na {raf za zazemjuvawe pome|u 
stolbovite. m' 25,00 

9 
Nabavka i polagawe vo zemja na gal {titnici za 
za{tita na kabelot od eventualni o{tetuvawa. m' 25,00 

10 
Nabavka i polagawe vo zemja na pozor traka za 
za{tita na kabelot od eventualni o{tetuvawa. m' 25,00 

  

11 

Nabavka i monta`a na ~eli~ni stolbovi so  visina 
N=3,5 m. postaveni na ve}e izraboten fundament. 
Stolbot da bide opremen so otvor kade e smesten 
osigura~ot (tip PR 915 ili sl.) i poklopec koj 
dobro dihtuva so izvedena okapnica nad otvorot. 
Na stolbot da se priklu~i ve}e postavenata 
pocinkovana lenta. Stolbot da bide o`i~en so 
kabel RROO 2,5mm2, od osigura~ot do svetilkata 
(L=3m) i zazemjen nosa~ na osigura~ so cevkata. 
Stolbot treba da bide istru`en i povtorno 
za{titen so osnovna boja (minimum) i dva sloja 
zavr{na boja, nijansa po `elba na investitorot. 
-na visina od 0 do 1m(~F250) , 
-na visina od 3 do 3.75m(~F100) ; par. 3,00 

12 

Nabavka i monta`a na uli~na svetlosna armatura 
so sl. osobini :Isporaka i monta`a na svetilka za 
parkovsko osvetluvawe so konusen oblik.  Telo 
izraboteno od aluminium.Difuzor izraboten od 
UV stabiliziran polikarbonat tip:  V-2 500 

otporen na kr{ewe i nezapaliv. Pokriven kapak 
izraboten od presuvan aluminium ofarban so 
pe~ena pra{kasta boja. Porcelanska fasonka so 
posrebreni kontakti, o`i~en so silikonski 
provodnici.Stepen na za{tita IP44. Komplet so 
vgradena kompakt fluo svetilka minimum 26 
vati.Svetilkata mora da gi zadovoluva 
evropskite standardi EN 60598 i EN 60529 kako i  
UNI EN ISO 9002.  par. 3,00 

  

13 

Nabavka i monta`a na dekorativna konzola za 
svetilka tip  ,,jadica" izrabotena od ~elik so 
debeli na 2-2,5mm i dijame tar od F43mm, na kraj 
zavr{uva so konusen oblik od alimin  par. 3,00 

  

14 
Nabavka i monta`a na razvodna tabli~ka za 
stolbovi od poz.8.7.1 opremena so 1 par. osigura~ 
10 A, VC klemi za kabel. par. 3,00 



15 
Instalirawe na stolbot so PP-U 2h1,5 mm2 so 
dol`ina 5m. Komplet so site povrzuvawa - 
tabli~ka armatura. par. 3,00 

  ВКУПНО :   
  ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ СЕНОКОС ВКУПНО 

:   

 

 

П Р Е Д М Е Р СО ПРЕСМЕТКА 
ZA OSNOVEN PROEKT ZA PARTERNO UREDUVAWE NA PROSTOR SO PATEKI ZA          

DVI@EWE NA LICA SO INVALIDNOST                                              
I POSTAVUVAWE NA NATSTRE[NICA ZA AVTOBUSKO STOJALI[TE                   

na del od KP 2202 i del od KP 369/1 KO ROPOTOVO                                   
- OP[TINA DOLNENI - 

  
            ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ 

        
Ред.  
бр. 

О П И С 
Един 

мера 

Кол. 

Един. цена 

(мкд) 

Вкупно  

(мкд) 

  ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ЦЕЛА ГРАДЕЖНА 
ПАРЦЕЛА         

1 

Obele`uvawe, iskol~uvawe i ma{inski iskop na 
zemja treta kategorija vo {irok otkop so vkupna 
dlabo~ina 30см. od proektiranata kota na gotov 
pod za plato i 40sm. za pe{a~ka pateka, 
planirawe na terenot so transport na iskopanata 
zemja so koli~ka na dale~ina do 50m. od objektot 
na opredelena deponija. (297.00m2) м3 89,10 

  ВКУПНО :   

  PE[A^KI  PATEKI I PLATO         

1 

Набavka i transport na materijal za poplo~uvawe 
na pe{a~ka pateka i plato so betonski plo~ki, tip 
,,Bekaton so brazda,, so d=8sm, so suva monta`a, 
vrz peso~na podloga so debelina д=10sm.(цена 

комплет вградено) м2 297,00 

2 
Nabavka, transport i vgraduvawe na betonski 
ivici 5/20sm, vo betonska podloga (za oivi~uvawe 
na platoto i zelenite povr{ini). м' 30,60 

3 
Planirawe i valirawe za postelica na kolovoz so 
doveduvawe do proektirana kota I nosivost 
CBR8% м2 85,60 

4 
Izrabotka i vgraduvawe na tamponski sloj od 
droben kamen so debelina na slojot od 30sm м' 25,60 

5 
Izrabotka i vgraduvawe na bitumeniziran nosiv 
sloj BNHS-16A so debelina 7sm м' 85,60 

  ВКУПНО:   

            RABOTI OD HORTIKULTURA 

1 
Iskop na dupki za zasaduvawe na grmu{ki so 
dimenzii 50/50/50sm. par 11,00 

  
2 

Zasaduvawe na sadnici od grmu{ki (zimzeleni), so 
nabavka i transport do mestoto na sadewe. par 11,00 

  
3 

Zasaduvawe na cve}e (25par/m2), so nabavka i 
transport do mestoto na sadewe. м2 16,00 

  



  ВКУПНО : 

            PARKOVSKA OPREMA 

1 

Nabavka, transport i postavuvawe (betonirawe) na 
metalni  nosa~i za klupi,(del za sedewe, 
naslonuvawe i nogari), zaedno so minizirawe i 
boewe so crna mrsna boja. Klupi par.=4 par. 4,00 

  

2 

Nabavka, transport i postavuvawe na drveni 
impregrirani talpi za klupi so dimenzii 
130/8/5sm. pricvrsteni so za{t rafuvawe za 
metalnata nosiva konstrukcija na prostorot za 
sedewe =4 reda i naslonuvawe postaveni vo tri 
reda, zaedno so lakirawe so bezboen lak. m3 0,15 

  

3 

Nabavka, transport i postavuvawe na korpi za 
otpad od drveni daski, redeni vo krug, noseni od 
dva prsteni, izraboteni od metalen flah 
40/4mm.(dolu i gore). Presekot na daskite e 
5/2,5/40sm. zaedno so lakirawe so bezboen lak, 
dijametarot na prstenot e 40sm. zaedno so 
minizirawe i boewe so crna mrsna boja.  par. 3 

  

  ВКУПНО : 

            ELEKTI^NO OSVETLUVAWE  

1 
Izrabotka na priklu~ok na uli~noto osvetluvawe 
na postoe~ka NN.stolb-Bandera бр. 1,00 

2 

Ra~en iskop na zemja od III kat. za kanal so dim. 
30/60sm. za polagawe na napoen kabel povrzan na 
izvod od uli~no osvetluvawe se napojuva od 
NN.el.mre`a. l=35m. m3 7,00 

3 

Ra~en iskop na zemja za fundament za stolb,vo 
prosek 0,5m3 vo zemja III kategorija i planirawe na 
preostanatata zemja  po monta`a na 
fundamentot.Pred toa ramnewe na mestoto  so 
mr{av beton 10sm. par. 3,00 

4 
Postavuvawe na sitna pesok vo dva sloja od po 
10sm.za za{tita na napojniot vod. m3 2,00 

  

5 

Izrabotka na fundament za stolb do 5m od beton 
MB 30 so dimenzii 52h34h27,5sm.(standarden) 
komplet so otvoriza kabli i opremen so anker 
{rafovi. par. 3,00 

  
6 

Polagawe na PVC cevki F50mm. vo rov za 
vovlekuvawe na kabli za uli~no osvetlenie. m' 45,00 

  

7 

Nabavka i polagawe (so vovlekuvawe vo ve}e 
pripremena kablovska kanalizacija) na kabel tip 
RROO-A 4h6 mm2. Za povrzuvawe me|usebno na 
kandelabrite i povrzuvawe so MRO. Komplet so 
site pobaruvawa. m' 45,00 

8 

Nabavka i polagawe vo zemja (nadvor od PVC 
cevka)  
na galvanizirana ~eli~na lenta Fe/Zn 25h4 mm2  
i {rafewe na {raf za zazemjuvawe pome|u 
stolbovite. m' 35,00 

  
9 

Nabavka i polagawe vo zemja na gal {titnici za 
za{tita na kabelot od eventualni o{tetuvawa. m' 35,00 

  
10 

Nabavka i polagawe vo zemja na pozor traka za 
za{tita na kabelot od eventualni o{tetuvawa. m' 35,00 

11 

Nabavka i monta`a na ~eli~ni stolbovi so  visina 
N=3,5 m. postaveni na ve}e izraboten fundament. 
Stolbot da bide opremen so otvor kade e smesten 
osigura~ot (tip PR 915 ili sl.) i poklopec koj 
dobro dihtuva so izvedena okapnica nad otvorot. 
Na stolbot da se priklu~i ve}e postavenata par. 3,00 



pocinkovana lenta. Stolbot da bide o`i~en so 
kabel RROO 2h2,5mm2, od osigura~ot do svetilkata 
(L=3m) i zazemjen nosa~ na osigura~ so cevkata. 
Stolbot treba da bide istru`en i povtorno 
za{titen so osnovna boja (minimum) i dva sloja 
zavr{na boja, nijansa po `elba na investitorot. 
-na visina od 0 do 1m(~F250) , 
-na visina od 3 do 3.75m(~F100) ; 

12 

Nabavka i monta`a na uli~na svetlosna armatura 
so sl. osobini :Isporaka i monta`a na svetilka za 
parkovsko osvetluvawe so konusen oblik.  Telo 
izraboteno od aluminium.Difuzor izraboten od UV 
stabiliziran polikarbonat tip:  V-2 500 otporen na 
kr{ewe i nezapaliv. Pokriven kapak izraboten od 
presuvan aluminium ofarban so pe~ena pra{kasta 
boja. Porcelanska fasonka so posrebreni 
kontakti, o`i~en so silikonski 
provodnici.Stepen na za{tita IP44. Komplet so 
vgradena kompakt fluo svetilka minimum 2h26 
vati.Svetilkata mora da gi zadovoluva evropskite 
standardi EN 60598 i EN 60529 kako i  UNI EN ISO 

9002.  par. 6,00 
  

13 

Nabavka i monta`a na dekorativna konzola za 
svetilka tip  ,,jadica" izrabotena od ~elik so 
debelina 2-2,5mm i     dijame tar od F43mm, na kraj 
zavr{uva so konusen oblik od  aliminium. par. 6,00 

14 
Nabavka i monta`a na razvodna tabli~ka za 
stolbovi od poz.8.7.1 opremena so 1 par. osigura~ 
10 A, VC klemi za kabel. par. 3,00 

15 
Instalirawe na stolbot so PP-U 2h1,5 mm2 so 
dol`ina 5m. Komplet so site povrzuvawa - 
tabli~ka armatura. par. 3,00 

    ВКУПНО :   

            FONTANA 

1 

Бетонирање на а.б.темелна плоча, со МБ30, во 
земја, vo kvadratna forma so dimenzii 160/160sm.i 
debelina d=10sm. Nad podloga od dobro nabien 
sloj od ~akal. м3 0,25 

  

2 

Бетонирање на арм.бет.плоча (правоаголна форма) 
со МБ30, и дебелина д=15см. Скалесто изведена во 
се према даден детал, а армирана со мрежаста 
арматура Q-188. прва плоча одма над темелната со 
дим.140/140/15см.врз неја плоча со дим. 40/40/15см., 
60/60/15см., 80/80/15см., и на крај плоча со дим. 
100/100/15см. со отвор 40/40/15см. во потребна 
глатка оплата и потребно потпирање а во се према 
даден детал. м3 1,00 

3 

Набавка, транспорт и монтажа на плочки од полиран 
гранит тип KASHMIRE WHITE со дебелина д=1см. 
или еквивалентен на тој редени вертикално на 
ѕидовите од фонтана и хоризонта лно на отворот и 
ѕидовите од последната плоча, лепени со соодветно 
лепило.(према детал). м2 3,80 

4 

Набавка, транспорт и монтажа на плочки од полиран 
гранит тип KASHMIRE WHITE со дебелина д=2см. 
или еквивалентен на тој редени како под на 
фонтана, лепени со соодветно лепило. (према 
детал). м2 1,60 



5 

Postavuvawe - prema~kuvawe na horizontalna 
hidroizolacija na otvor na poslednata plo~a, 
horizontalno i vertikal na po zidovi so 
''hidromal -fleks'' . м2 0,40 

6 

Nabavka, ~istewe od korozija, kroewe, se~ewe i 
monta`a na potrebna rebrasta armatura. RA 
400/500-2  i  GA arm. za uzengii   GA  240/360 kgr 17,00 

  
 ВКУПНО :   

             VODOVOD I KANALIZACIJA  (na fontana) 

  1/   ZEMJANI RABOTI          

1 

Iskop na zemja III-ta  kategorija vo tesen otkop (za 
rovovi) so {irina od 0.60 m' i dlabo~ina od 0.00 do 
0.90 m', so otfrlawe na iskopanata zemja  na 1,0 m. 
od ivicata na rovot. Dovodot i odvodot }e se 
izvedat vo zaedni~ki rov.   m3 (27,0 h 0,60 h 0,9) = 
14,58         

    - ma{inski --- 80 % --- 11,66                                               
м3  11,66 

    - ra~en --- 20 % --- 2,92                      
м3  2,92 

2 

Nabavka, transport i razastirawe na peso~na 
podloga po cela {irina na rovot vo sloj od 0.10 m, 
vo prethodno is~isten rov od kamewa, i sl.                 
m3 (27,0 h 0,60 h 0,10) = 1,62      м3  1,62 

3 

Ra~no nasipuvawe na rovot so nabivawe so ra~en 
nabiva~ od 10 kg. vo sloevi od 0.20 m nad gornata 
ivica od cevkata so del od iskopanata zemja sitna 
i rastresita vo vla`na sostojba.                                   
m3 (27,0 h 0,60 h 0,20) h 2 = 6,48 м3  6,48 

4 

Celosno zasipuvawe na rovot so ostatok od 
iskopanata zemja vo sloevi od 20-30 sm, so 
nabivawe pribli`no do prirodnata zbienost.            
m3  (27,0 h 0,60 h 0,4) = 6,48 м3  6,48 

                                                                 VKUPNO : 
 

  2/  MONTA@NI  RABOTI 
        

1 
Povrzuvawe na vodovodnata mre`a, so plasti~na 
ogrlica i postavuvawe na zatvara~ F25 mm.                par 1 

2 

Nabavka, transport i monta`a na polietilenski 
vodovodni cevki F25 mm, so site potrebni 
fazonski delovi.  m' 27,0 

  

3 

Nabavka, transport i monta`a na plasti~ni 
kanalizacioni cevki (PVC F75 mm) za 
horizontalen razvod, so cel  spoen materijal i 
fazonski delovi. m' 27,0 

  
4 

Nabavka i monta`a na obi~na slavina od 1/2" i 
plasti~en sifon za odvod. par 1 

                                                             VKUPNO :   

  
VODOVOD I KANALIZACIJA ВКУПНО :   

  
ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ ВКУПНО : 

 

 

 



   АВТОБУСКА ПОСТОЈКА     

R.b
r. 

Opis na rabota 
Ed. 

mera 
Koli~i

na 
Ed. cena Vkupno 

  1/   ZEMJANI RABOTI          

1 

Ra~en iskop na zemja 3-ta kategorija so kr{ewe na 
betonska plo~a vo tesen otk op za temeli samci so 
dime. 60/60/90см. Vo odnos na kota na postojniot 
teren. м3  1.05 

2 
Nasipuvawe na zemja vo sloevi okolu ~eli~nite 
stolbovi nad stopite do kota na gotov pod. м3  0.4 

3 

Nabavka i vgraduvawe na ~akalest peskovit 
materijal (tampon) vo sloj od 30sm, vo zbiena 
sostojba, ispod stopite. м3  0.15 

   VKUPNO: 

           2/  BETONSKI I ARM.BETONSKI RABOTI   

1 

Betonirawe na arm. betonski temelni stopi 
(samci) za nastre{nica so MB30 vo zemja so 
dimenzii 60/60/40см.                    

м3 0.45 

   VKUPNO: 

          3/  ^ELI^NA NOSIVA I POKRIVNA KONSTRUKCIJA  
  

1 

Nabavka, izrabotka i monta`a na ~eli ~na krovna 
i nosiva konstrukcija za  natstre{nica od ~eli~ni 
toplovalani i ladno oblikovani profili. 
^eli~nata konstruk. da se prema~ka za za{tita od 
korozija so premaz od osnovna boja i boja vo ton po 
izbor na investitorot.                                                     
                                                               

                                                               

                                                               

                       

  ~el.stolb NOR   80/80/3,5mm.=63,0kgr. 
        

  
~eli~na rigla na krov vo forma na lak                        

NOR   80/60/3mm. L=2120mm.=31,0kgr. 
        

  
~el. ro`nici NOR   40/30/2mm.=21,0kg. 

kgr 115 

  
 VKUPNO: 

  4/   POKRIVA^KI RABOTI   

1 

Набавка, транспорт и монтажа (покрива ње) на 
настрешница со ЛЕКСАН - поликарбонатни 
термопанел плочи дебелина д=1,6см. (боја по избор 
на инвеститорот) поставени врз примарни челични 
полукружни ригли  и секундарни челични рожници. м2 7.8 

2 

Набавка, транспорт и монтажа (затвора ње) на дел 
од настрешница со ЛЕКСАН - поликарбонатни 
термопанел плочи 115/200см. и дебелина д=1,6см. 
(боја иста како покривот) поставени со помошна 
пониклована конструкција на челични столбови.   м2 2.3 

   VKUPNO : 
  

  5/  RAZNI ZAVR[NI   RABOTI         

1 

Бetonirawe na arm.beton. platna so dim. 
60/50/8sm.-nosa~i na talpi za klupi za sedewe. so 
MB30 vo potrebna glatka oplata so potrebni 
potpira~i. m2 1.2 

  



2 

Nabavka, transport i postavuvawe na drveni 
impregrirani talpi za klupi so dimenzii 
110/10/5sm. pricvrsteni so za{trafuvawe na 
vinkla, postavena vo arm. bet. platna -nosiva 
konstrukcija na prostorot za sedewe =4 reda, 
zaedno so lakirawe so bezboen lak. m3 0.05 

  

3 

Nabavka, transport i postavuvawe na korpi za 
otpad od drveni daski, redeni vo krug, noseni od 
dva prsteni, izraboteni od metalen flah 
40/4mm.(dolu i gore). Presekot na daskite e 
5/2,5/40sm. zaedno so lakirawe so bezboen lak, 
dijametarot na prstenot e 40sm. zaedno so 
minizirawe i boewe so crna mrsna boja.  par. 1 

  

   VKUPNO : 

    6/  ARMIRA^KI   RABOTI         

1 

Nabavka, ~istewe od korozija, kroewe, se~ewe i 
monta`a na potrebna rebrasta armatura F8, 
postavena vo dolna zona na temelni stopi. RA 
400/500-2   

kgr 13.60 
   VKUPNO : 

   АВТОБУСКА ПОСТОЈКА ВКУПНО:  

   ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ И АВТОБУСКА ПОСТОЈКА 

РОПОТОВО ВКУПНО: 

   

 

Ред.  

бр. О П И С 
Един 
мера 

Кол. 

Един. цена 
(мкд) 

Вкупно  
(мкд) 

П Р Е Д М Е Р 
ZA OSNOVEN PROEKT ZA POSTAVUVAWE NA OGRADA, PARTERNO UREDUVAWE NA 

PROSTOR SO PATEKI ZA DVI@EWE NA LICA SO INVALIDNOST                       
I PRIDRU@NA OPREMA NA KP 1425, KO CRNILI[TE                                  

- OP[TINA DOLNENI - 

  
ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ         

  ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ЦЕЛА ГРАДЕЖНА 
ПАРЦЕЛА         

1 

Obele`uvawe, iskol~uvawe i ma{inski iskop na 
zemja treta kategorija vo {irok otkop so vkupna 
dlabo~ina 40см. od proektiranata kota na gotov 
pod, planirawe na terenot so transport na 
iskopanata zemja so koli~ka na dale~ina do 50m. 
od objektot na opredelena deponija.  м3 221,6 

  ВКУПНО :       

  ОГРАДЕН ЅИД      

1 

Ma{inski iskop na zemja treta kategorija vo tesen 

otkop za temelnа trakа za ograden yid so dimenzii 

139/0,50/0,80m, so ra~no dokopuvawe na istата. 
Iskopanata zemja da se iskoristi za nasip. 
(planirawe na teren). м3 55,6 

2 
Nabavka, transport i nasipuvawe so nabivawe na 
sloj od ~akal so visina od 10sm.ispod temelnata 
traka. м3 6,95 



3 
Нasipuvawe so nabivawe na sloj od zemja nad 
temelnata traka, okolu temelniot yid.(zemja od 
iskopot). м3 4,15 

4 Бетонирање на а.б.темелна трака,со МБ30 и 
димензии 139/0,50/0,40м, во земја м3 27,8 

5 Бетонирање на арм.бет.темелен ѕид,со 
МБ30,должина 139м., дебелина д=30см. и висина 
Н=40см.(висина каде ќе отпочне ѕидањето) во 
двострана глатка оплата, со потребно подпира ње а 
армиран двострано со мрежаста арматура Q-188.  м3 16,7 

6 Ѕидање на ограден ѕид со камен со цементен 
малтер, дебели на д=30см. и висина Н=50см. со 
неправилна форма и видливо обработени фуги.  

м3 17,5 

  ВКУПНО :       
 

             PROSTOR ZA DETSKA ZABAVNA OPREMA - IGRALI[TE (90,00m2) 

1 
Nabavka, transport i vgraduvawe na sloj od siten 
pesok so vkupna visina od 20sm .  м3 13,5 

2 
Nabavka, transport i vgraduvawe na detska oprema 
od      

  ni{alka пар. 1 

  klackalka пар. 1 

  lizgalka пар. 1 

  ВКУПНО :       
  PE[A^KI  PATEKI I PLATO(vkupno P=520,00m2)         

1 

Nabavka, transport i vgraduvawe na tamponski 
nosiv sloj od tol~enik na pe{a~ki pateki - plato, 
tol~enikot da e so vkupna visina vo nabiena 
sostojba od 20sm .  м3 104 

2 

Набavka i transport na materijal za poplo~uvawe 

na pe{a~ ki  pateki so betonski plo~ki, tip 
,,Bekaton so brazda,, so d=8sm, so suva monta`a, 
vrz peso~na podloga so debelina od 10sm. (цена 

комплет вградено) м2 520 

3 
Nabavka, transport i vgraduvawe na betonski 
ivici 5/20sm, vo betonska podloga (za oivi~uvawe 
na platoto i zelenite povr{ini). м' 199,7 

  ВКУПНО :       
            RABOTI OD HORTIKULTURA(vkupno P=496,00m2) 

1 
Iskop na dupki za zasaduvawe na sadnici (visoki 
drva) so dimenzii 80/80/80sm. 

par 10 
  

2 
iskop na dupki za zasaduvawe na grmu{ki so 
dimenzii 50/50/50sm. par 10 

  
3 

Zasaduvawe na sadnici od visoki drva, so nabavka 
i transport do mestoto na sadewe. 

par 10 
  

4 
Zasaduvawe na sadnici od grmu{ki, so nabavka i 
transport do mestoto na sadewe. 

par 10 
  

5 
Zasaduvawe na cve}e (25par/m2), so nabavka i 
transport do mestoto na sadewe. 

м2 15 
  

6 
Priprema na povr{inata za trevnik so 
prekopuvawe na povr{inata i fino planirawe. м2 455,7 

  
7 

Nabavka i transport do mestoto na sadewe na 
trevno seme tip ,,taja,, 

kgr 22,8 
  



8 
Zasevawe na trevno seme, pokrivawe na trevnoto 
seme i valirawe. м2 455,7 

    ВКУПНО :       
           PARKOVSKA OPREMA 

1 

Nabavka, transport i postavuvawe (betonirawe) na 
metalni  nosa~i za klupi, (del za sedewe, 
naslonuvawe i nogari, zaedno so minizirawe i 
boewe so crna mrsna boja.  par. 10 

  

2 

Nabavka, transport i postavuvawe na drveni 
impregrirani talpi za klupi so dimenzii 
130/8/5sm. pricvrsteni so za{t rafuvawe za 
metalnata nosiva konstrukcija na prostorot za 
sedewe =4 reda i naslonuvawe postaveni vo tri 
reda, zaedno so lakirawe so bezboen lak. m3 0,4 

  

3 

Nabavka, transport i postavuvawe na korpi za 
otpad od drveni daski, redeni vo krug, noseni od 
dva prsteni, izraboteni od metalen flah 
40/4mm.(dolu i gore). Presekot na daskite e 
5/2,5/40sm. zaedno so lakirawe so bezboen lak, 
dijametarot na prstenot e 40sm. zaedno so 
minizirawe i boewe so crna mrsna boja.  par. 5 

  

  
ВКУПНО :       

            ELEKTI^NO OSVETLUVAWE (na pe{a~ka pateka) 

1 
Izrabotka na priklu~ok na uli~noto osvetluvawe 
na postoe~ka NN.stolb-Bandera 

бр. 1,00 

2 

Ra~en iskop na zemja od III kat. za rov  so dim. 
0,8mh0,4m, za polagawe na napoen kabel za 
povrzuvawe  na izvod od uli~no osvetluvawe,Se 
napojuva od NN.el.mre`a. (L=35m)'                      
(0,32h35)=11,2m3 m3 11.20 

  

3 

Ra~en iskop na zemja za fundament za stolb,vo 
prosek 0,1m3 vo zemja III kategorija i planirawe na 
preostanatata zemja  po monta`a na fundamentot . par. 6.00 

4 

Postavuvawe na sitna pesok vo dva sloja od po 
10sm.za za{tita na napojniot vod.(0,4h0,2h140) 
=11,2m3 m3 11.20 

5 

Izrabotka na fundament za stolb do 5m od beton 
MB 300 so dimenzii (0,52h0,34h0,275 )= 0,05m3 
(standarden) komplet so otvori za kabli i 
оpremen so anker {rafovi. 

par. 6.00 

6 
Polagawe na PVC cevki F50mm. vo rov za 
vovlekuvawe na kabli za uli~no osvetlenie. 

m' 140.00 
  

7 

Nabavka i polagawe (so vovlekuvawe vo ve}e 
pripremena kablovska kanalizacija) na kabel tip 
RROO-A 4h6 mm2. зa povrzuvawe me|usebno na 
kandelabrite i povrzuvawe so MRO. Komplet so 
site pobaruvawa. m' 140,00 

8 

Nabavka i polagawe vo zemja (nadvor od PVC 
cevka) na galvanizirana ~eli~na lenta Fe/Zn 25h4 
mm2 i {rafewe na {raf za zazemjuvawe pome|u 
stolbovite. m' 140,00 

9 
Nabavka i polagawe vo zemja na gal {titnici za 
za{tita na kabelot od eventualni o{tetuvawa. m' 140,00 

10 
Nabavka i polagawe vo zemja na pozor traka za 
za{tita na kabelot od eventualni o{tetuvawa. m' 140,00 



11 

Nabavka i monta`a na ~eli~ni stolbovi so  visina 
N=3,5 m. postaveni na ve}e izraboten fundament. 
Stolbot da bide opremen so otvor kade e smesten 
osigura~ot (tip PR 915 ili sl.) i poklopec koj 
dobro dihtuva so izvedena okapnica nad otvorot. 
Na stolbot da se priklu~i ve}e postavenata 
pocinkovana lenta. Stolbot da bide o`i~en so 
kabel RROO 2,5mm2, od osigura~ot do svetilkata 
(L=3m) i zazemjen nosa~ na osigura~ so cevkata. 
Stolbot treba da bide istru`en i povtorno 
za{titen so osnovna boja (minimum) i dva sloja 
zavr{na boja, nijansa po `elba na investitorot.-na 
visina od 0 do 1m(~F250) ,-na visina od 3 do 
3.75m(~F100) ; par. 6,00 

12 

Nabavka i monta`a na uli~na svetlosna armatura 
so sl. osobini :Isporaka i monta`a na svetilka za 
parkovsko osvetluvawe so konusen oblik.  Telo 
izraboteno od aluminium.Difuzor izraboten od 
UV stabiliziran polikarbonat tip:  V-2 500 

otporen na kr{ewe i nezapaliv. Pokriven kapak 
izraboten od presuvan aluminium ofarban so 
pe~ena pra{kasta boja. Porcelanska fasonka so 
posrebreni kontakti, o`i~en so silikonski 
provodnici.Stepen na za{tita IP44. Komplet so 
vgradena kompakt fluo svetilka minimum 26 
vati.Svetilkata mora da gi zadovoluva 
evropskite standardi EN 60598 i EN 60529 kako i  
UNI EN ISO 9002.  par. 6,00 

13 

Nabavka i monta`a na dekorativna konzola za 
svetilka tip  ,,jadica" izrabotena od ~elik so 
debelina 2-2,5mm i     dijame tar od F43mm, na kraj 
zavr{uva so konusen oblik od  aliminium. par. 6,00 

  
14 

Nabavka i monta`a na razvodna tabli~ka za 
stolbovi od poz.8.7.1 opremena so 1 par. osigura~ 
10 A, VC klemi za kabel. par. 6,00 

15 
Instalirawe na stolbot so PP-U 2h1,5 mm2 so 
dol`ina 5m. Komplet so site povrzuvawa - 
tabli~ka armatura. par. 6,00 

  
ВКУПНО : 

      

           FONTANA 

1 

Бетонирање на а.б.темелна плоча, со МБ30, во 
земја, vo kru`na forma so radius 120sm.i 
debelina d=10sm. Nad podloga od dobro nabien 
sloj od ~akal. м3 0,35 

2 

Бетонирање на арм.бет.плоча (правоаголна форма) 
со МБ30, и дебелина д=15см. Скалесто изведена во 
се према даден детал, а армирана со мрежаста 
арматура Q-188. прва плоча одма над темелната со 
р=1м и д=15см.врз неја плоча со дим. 40/40/15см., 
60/60/15см., 80/80/15см., и на крај плоча со дим. 
100/100/15см. со отвор 40/40/15см. во потребна 
глатка оплата и потребно потпирање а во се према 
даден детал. м3 1,00 

  

3 

Набавка, транспорт и монтажа на  керамички плочки 
прва класа  дezenirani redeni fuga na fuga, so 
{irina na istata 0.2sm ispolneta so vodootporna 
smesa za fugirawe.лепени со соодветно 
лепило.(према детал). м2 3,80 



4 

Набавка, транспорт и монтажа на керамички плочки 
прва класа  дezenirani redeni fuga na fuga, so 
{irina na istata 0.2sm ispolneta so vodootporna 
smesa za fugirawe.лепени со соодветно лепило. (во 
кружна форма према детал). м2 3,30 

  

5 

Postavuvawe - prema~kuvawe na horizontalna 
hidroizola cija naotvor na poslednata plo~a, 
horizontalno i vertikal na po zidovi so 
''hidromal -fleks'' . м2 0,40 

6 
Nabavka, ~istewe od korozija, kroewe, se~ewe i 
monta`a na potrebna rebrasta armatura. RA 
400/500-2  i  GA arm. za uzengii   GA  240/360 kgr 17,00 

  
 ВКУПНО :       

            VODOVOD I KANALIZACIJA  (na fontana) 

  1/   ZEMJANI RABOTI          

1 

Iskop na zemja III-ta  kategorija vo tesen otkop (za 
rovovi) so {irina od 0.60 m' i dlabo~ina od 0.00 
do 0.90 m', so otfrlawe na iskopanata zemja  na 1,0 
m. od ivicata na rovot. Dovodot i odvodot }e se 
izvedat vo zaedni~ki rov.                                               
m3 (18,0 h 0,60 h 0,9) = 9,72         

    - ma{inski --- 80 % --- 11,66                                               м3  11,66 

    - ra~en --- 20 % --- 2,92                         м3  2,92 

2 

Nabavka, transport i razastirawe na peso~na 
podloga po cela {irina na rovot vo sloj od 0.10 m, 
vo prethodno is~isten rov od kamewa, i sl.                 
m3 (18,00 h 0,60 h 0,10) = 1,08  м3  1,62 

3 

Ra~no nasipuvawe na rovot so nabivawe so ra~en 
nabiva~od 10 kg. vo sloevi od 0.20 m nad gornata 
ivica od cevkata so del od iskopanata zemja sitna 
i rastresita vo vla`na sostojba.                                   
m3 (18,0 h 0,60 h 0,20) h 2 = 4,32 м3  6,48 

4 

Celosno zasipuvawe na rovot so ostatok od 
iskopanata zemja vo sloevi od 20-30 sm, so 
nabivawe pribli`no do prirodnata zbienost.            
m3  (18,0 h 0,60 h 0,4) = 4,32 м3  6,48 

                                                                     VKUPNO: 
 

  2/  MONTA@NI  RABOTI         

1 
Povrzuvawe na vodovodnata mre`a, so plasti~na 
ogrlica i postavuvawe na zatvara~ F25 mm.                par 1 

2 

Nabavka, transport i monta`a na polietilenski 
vodovodni cevki F25 mm, so site potrebni 
fazonski delovi.  m' 18,0 

3 

Nabavka, transport i monta`a na plasti~ni 
kanalizacioni cevki (PVC F75 mm) za 
horizontalen razvod, so cel  spoen materijal i 
fazonski delovi. m' 18,0 

4 
Nabavka i monta`a na obi~na slavina od 1/2" i 
plasti~en sifon za odvod. par 1 

  
                                                                      VKUPNO:   

  VODOVOD I KANALIZACIJA ВКУПНО :    
  ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ ЦРНИЛИШТЕ 

ВКУПНО :   
 



 

 

РЕКАПИТУЛАР ВКУПНО: 

ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ ВО СЕНОКОС  

ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ И АВТОБУСКА ПОСТОЈКА ВО 

РОПОТОВО 

 

ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ ВО ЦРНИЛИШТЕ   

ВКУПНО:  

ДДВ:  

СЕВКУПНО:  



5. ВЛИЈАНИЕ НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

A. ПЛАН ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

Проектна 

активност 

Потенцијално влијание Степен на влијание Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно 

лице 

Обележувањ

е и 

оградување 

на 

градежната 

локација  

Можни негативни 

социјални и здравствени 

влијанија врз локалното 

населени (посебно 

учениците во училиштето 

во н.м. Сенокос) и 

работниците како резултат 

на: 

• Недостаток на 

безбедносни мерки на 

почетокот на градежните 

работи; 

• Повреда при минување 

во непосредна близина 

на градежната локација. 

Локално/ во трите 

населени места:  

Сенокос, Ропотово и 

Црнилиште во 

општина Долнени  

Краткорочно/мало 

� Објавување на информации до јавноста за 

градежните работи на локалното радио/ТВ 

станица поради намалување на брзината на 

движење на возилата во близина на 

градежната локација; 

� Обезбедување на соодветни ленти и знаци 

за предупредување околу градежната 

локација;  

� Забранет влез за лица кои не работат тука во 

рамките на лентите за предупредување; 

� Треба да се применат општи мерки за 

безбедност и здравје при работа (прва 

помош, заштитна облека за работниците, 

соодветни машини и алати) 

• Изведувач 

• Надзор 

• Општина 
(Комунален 

инспектор) 

Градежни 

активности 

околу 

партерното 

уредување  

a) Бучава и вибрации 

Градежните активности ќе 

предизвикаат бучава и 

вибрации поради машините 

и возилата кои се користат  

 

 

Локално/ во трите 

населени места:  

Сенокос, Ропотово и 

Црнилиште во 

општина Долнени  

Краткорочно/мало  

 

� Сите проектни локации се од II степен на 

заштита и нивото на бучава не треба да 

надминува 55 dB во текот на денот и 

вечерта и треба да биде под 45 dB во текот 

на ноќта; 

� Не треба да се дозволат градежни работи во 

текот на ноќта, на локацијата ќе се работи 

во периодот од 7,00 до 19,00 часот  

 

• Изведувач 

• Надзор 

• Општина 
(Комунален 

инспектор) 

• Инспектор 

за животна 

средина на 

општината 



Проектна 

активност 

Потенцијално влијание Степен на влијание Олеснителни мерки кои се предлагаат Одговорно 

лице 

b) Управување со отпад  

Можните негативни 

влијанија врз животната 

средина и здравјето може 

настанат како резултат на 

создавањето на мали 

количини на различни 

видови на отпад и 

несоодветно управување со 

различните видови на 

отпад (инертен отпад). 

 

Локално/ во трите 

населени места:  

Сенокос, Ропотово и 

Црнилиште во 

општина Долнени  

Краткорочно/мало 

� Идентификација и класификација на 

различните видови на отпад на лице место; 

� Главниот отпад треба да се класифицира 

според Поглавјето за отпад  број 17 "Отпад 

при изградба и уривање 17 05 04 – ископана 

земја, 17 09 04 - мешан отпад од 

градилишта; 

� Може да се најде мала количина на цврст 
комунален отпад (храна, пијалаци) како и 

отпад од пакување (хартија, шишиња, 

стакло итн.); 

� Комплетирање на Годишниот извештај за 
управување со неопасен отпад од страна на 

Градоначалникот и известување до 

Министерството за животна средина и 

просторно планирање;  

� Потенцијалниот опасен отпад (моторни 

масла, гориво за возила) треба да се собира 

одделно и треба да се ангажира овластена 

фирма за собирање и транспортирање на 

таков вид на отпад за да дојде до конечно 

отстранување на опасниот отпад; 

� Конечно отстранување на отпадот на 

соодветна депонија (на оддалеченост 1,5км 

од градежната локација во н.м. Црнилиште) 

• Изведувач 

• Надзор 

• Администр
ација на 

локалната 

самоуправа 

 

• Оперативна 
фаза 

• Не се очекуваат ризици во однос на животната средина  



Б. МОНИТОРИНГ ПЛАН  
 

Кој 

параметар ќе се 

набљудува?  

Каде 

ќе се 

набљудува 

параметар

от? 

Како 

ќе се 

набљудува 

параметаро

т? 

Кога 

ќе се 

набљудува 

параметарот 

(интервал на 

мерење)? 

Зошто 

ќе се набљудува 

параметарот? 

Трошок Одговорно лице 

Изград

ба 

Функ

ција 

Градежни 

работи за 

партерно 

уредување во 

три села во 

општината 

Функција 

на 

уредените 

области 

Применетите 

мерки за заштита и 

безбедност на 

работниците и 

локалното 

население 

На 

градежнит

е локации 

Визуелни 

проверки  

На почетокот 

на секој 

работен ден во 

текот на 

проектните 

активности  

Да се спречат 

ризици по 

здравјето и 

безбедноста– 

механички 

повреди;  

 

  Изведувач 

/Надзор 

Комунален 

инспектор  

Зголемено ниво на 

бучава поради 

употребата на 

механизацијата  

Во 

близина на 

градежнит

е локации 

Мерење на 

нивото на 

бучава  

За време на 

работните 

шпицови  

Да се утврди дека 

нивото на бучава 

е во рамките на 

дозволеното 

согласно 

регулативите  

  Изведувач   

Поделба на опасен 

од неопасен отпад 

и пополнување на 

годишниот 

извештај за 

транспорт и 

депонирање на 

отпад  

 

На 

градежната 

локација 

Визуелно 

набљудувањ

е и 

известување  

Во текот на 

проектните 

активности  

За да се избегне 

исфрлање на 

опасен отпад на 

општинската 

депонија; За да се 

подобри 

ракувањето со 

отпад на локално 

и државно ниво. 

  Изведувач / 

Комунален 

инспектор и 

Директор на 

ЈКП 

„Долнени“, 

Градоначалник 

 



 

 

 

СЕГМЕНТ 3 - ЦРТЕЖИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР  
 

Република Македонија 

 

Проект за подобрување на општинските услуги  

 

 
 

Назив на договор: Изградба на игралиште во село Сенокос, партерно уредување и 

уредување на автобуска постојка во село Ропотово и изградба на парк во село 

Црнилиште. 

 

Број на договор: MSIP-MUN-DOL-SH-06 

 

 ОВОЈ ДОГОВОР е направен на датум  _____________________ 2015 година, 

помеѓу_______________________________________од една страна (во 

понатамошниот текст „Работодавачот“) и _________________________________ 

од друга страна (во понатамошниот текст  Изведувачот“). 

 

При што Работодавачот објавил повик за поднесување на понуди за Изградба на 

игралиште во село Сенокос, партерно уредување и уредување на автобуска 
постојка во село Ропотово и изградба на парк во село Црнилиште, број на 

договор: MSIP-MUN-DOL-SH-06 и Изведувачот доставил понуда за горенаведените 

работи и Работодавачот ја прифаќа Понудата на Изведувачот со датум 

_______________ за извршување и завршување на овие Работи поправање на било 

какви грешки кои може да произлезат од нив. 

 

Овој Договор сведочи за следното: 

 

1. Изведувачот се обврзува да ги изврши работите кои се детално опишани во 

Предмерот којшто е дел од Понудата на Изведувачот што претставува составен 

дел од овој Договор (Анекс 1) на професионален и стручен начин во согласност 

со следните Услови од Договорот: 

(a) Отстранување на сите недостатоци во рок од 30 дена од денот на 

известувањето од страна на Проектниот менаџер во периодот на 

извршување на договорот, како и на сите дефекти кои може да се 

појават во периодот за отстранување на дефекти.  

(b) Работодавачот го задржува правото да го раскине договорот 

поради незадоволителна изведба на работите 10 дена по 

издавањето на писмено известување. Доколку настане 

спречување на Договорот поради појава на војна или некој друг 

настан којшто не зависи од Работодавачот или Изведувачот, 

Проектниот менаџер ќе издаде потврда за настанатото  

спречување на договорот. Во тој случај, Работодавачот и 

Изведувачот имаат право да го раскинат договорот на тој начин 

што ќе испратат известување за раскинување на договорот со рок 

од 10 дена до другата страна без финансиски последици врз било 

која од двете договорни страни. 



(c) Доколку Договорот се раскине поради грешка на Изведувачот, 

сите материјали и градежна опрема на градежната локација, 

привремени работи и други работи се во сопственост на 

Работодавачот. 

(d) Изведувачот постојано ќе ги следи упатствата добиени од страна 

на Проектниот менаџер. 

(e) Изведувачот ќе му достави на Проектниот менаџер динамички 

план во рок од 7 дена по потпишувањето на Договорот во којшто 

ќе ја наведи динамиката и методите за извршување на Договорот.  

(f) Периодот за извршување на Договорот изнесува 90 календарски 

дена по потпишувањето на Договорот.  

(g) Во случај на измени во количините ќе се користат единечните 

цени наведени во договорот. Во случај на нови работи кои ќе 

бидат извршени по налог на Проектниот менаџер, истите ќе бидат 

исплатени според цена која е заеднички утврдена од страна на 

Проектниот менаџер и Изведувачот, а доколку не може да дојде 

до согласност помеѓу овие две страни, Проектниот менаџер ќе ја 

утврди единечната цена којашто мора да се прифати од страна на 

Изведувачот.  

(h) Овој договор ќе се изврши во согласност со важечките закони на 

Владата на Република Македонија. 

(i) Изведувачот е одговорен за безбедно извршување на сите 

активности на локацијата.  

(j) Назначениот Проектен менаџер Павле Менкоски ќе врши редовни 

инспекции на работите на терен во текот на изведбата за да 

утврди дали работи кои ги извршува Изведувачот се во 

согласност со спецификациите и го имаат потребниот квалитет 

како што е назначено во спецификациите. Проектниот менаџер 

нема да ги прифати оние работи кои не се во согласност со  

спецификациите и Изведувачот е должен да преземе итни 

дејствија за поправање на сите недостатоци согласно под-

параграф (а) погоре. 

(k) Било која од договорните страни може да го прекине договорот со 

издавање на писмено известување со рок од 30 дена поради 

непредвидени настани како што се војни или природни непогоди 

како земјотреси, поплави, пожари итн. Во тој случај се врши 

исплата за работите кои се изведени до моментот на прекин на 

Договорот. 

(l) Исплатата на сите такси, даноци, царини и други давачки во 

согласност со законите на Република Македонија е одговорност 

на Изведувачот.  

(m) Споровите кои може да произлезат помеѓу Работодавачот и 

Изведувачот во однос на договорот ќе се решаваат спогодбено. 

Доколку не може да се дојде до спогодбено решение, било која од 

договорните страни може да поднесе барање за решавање на 

спорот до Комората на овластени архитекти и инженери на 

Република Македонија во согласност со законите наведени во 

договорот. 

 



2. Работодавачот се обврзува да му ја исплати на Изведувачот договорната цена во 

износ од ________________________________ (со зборови и бројки) на следниот 

начин и рати:  

 

(A) Исплатата на договорот ќе се изврши по завршувањето на градежните 

работи, во максимален период од 21 ден. Исплатениот износ ќе 

изнесува 95 проценти од договорната цена. 

 

(B) Последната исплата на преостанатите 5 проценти од договорната цена 

ќе се изврши на крајот на периодот за отстранување на грешки. 

 

(C) Конечната вредност на договорот ќе биде утврдена врз основа на 

изведените количини. 

 

(D) Периодот за отстранување на грешки ќе изнесува 12 месеци по 

техничкиот прием/примопредавањето на завршените работи од страна 

на Работодавачот. 

 

3.     Инспекции и ревизии 

 

3.1 Изведувачот ќе ги следи сите инструкции на Проектниот менаџер кои 

се во согласност со законите кои се применуваат на местото каде што се 

наоѓа локацијата. 

 

3.2 Изведувачот, како и подизведувачите ќе и дозволат на Банката и/или 

лицата или ревизорите назначени од страна на Банката да ги прегледаат 

и/или извршат ревизија на нивните сметки и записи и други документи 

поврзани со поднесувањето на Понудата за услуги и изведба на 

договорот.  Непостапувањето во согласност со овој услов претставува 

забранета пракса која може да резултира во поништувањето на 

договорот и/или санкционирање од страна на Банката (утврдување на 

непогодност) според важечките одредби на Банката за санкционирање. 

4. Раскинување на договорот. 
 

Работодавачот може да го раскине овој Договор доколку достави писмено 

известување до Изведувачот најмалку десет (10) работни дена претходно при 

настанувањето на било кој од случаите наведени во точките (а) до (г) од оваа 

клаузула: 

(a) Доколку Изведувачот не ги отстрани грешките настанати при 

извршувањето на неговите обврски според договорот во рок од седум (7) 

работни дена по добивањето на известувањето или во оној рок којшто е 

одобрен од страна на Работодавачот во писмена форма; 

(b) Доколку Изведувачот банкротира или стане неликвиден;  

(c) Доколку Изведувачот, според мислење на Работодавачот или Банката, 

е вмешан во постапки на корупција, измама, тајни, принудни и опструктивни 

постапки (дефинирани според процедурите на Банката за санкционирање) при 

конкурирањето или при извршувањето на Договорот;  

(d) Доколку Работодавачот одлучи да го раскине Договорот во согласност 

со своето дискреционо право. 



 

Потврдуваме дека страните се согласиле овој договор да стапи на сила на датумот 

наведен погоре.  

 

 

 ________________________ 

 Потпишан (во име на Работодавачот) 

 

Во присуство на: 

_______________________ 

 (Потпис) Име и позиција (Сведок) 

 

 

Назив на Изведувач. 

                      

_________________________ 

 Потпишан (во име на Изведувачот)  

 

Во присуство на: 

_____________________  

 (Потпис) Име и адреса (Сведок) 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА 

 

 

         _________ (Датум) 

 

   

До: _______________________________ (Назив на Работодавачот) 

 

      _______________________________ (Адреса на Работодавачот) 

 

      _______________________________ 

 

  

Ние нудиме извршување на ___________________________________ (назив и број на 

Договор) во согласност со Условите од Договорот кои се составен дел од оваа 

Понуда за Договорна цена во износ од ____________________________ (сума со 

зборови и бројки) (____________________) (назив на валута) 

______________________. Ние нудиме извршување на работите наведени како 

предмет на Договорот во период од 90 календарски денови од Датумот на 

потпишување на Договорот.  

 

Оваа Понуда и вашето писмено прифаќање ќе претставуваат обврзувачки Договор 

помеѓу нас. Не го оспоруваме вашето право да не ја прифатите понудата со најниска 

цена или било која друга понуда која ќе ја добиете.  

 

Потврдуваме дека оваа Понуда е во согласност со условите за валидност на понудата 

назначени во Повикот за поднесување на понуди.   

 

 

 

Овластен потписник:   ______________________________________ 

Име и титула на потписникот: ______________________________________ 

               ______________________________________ 

    

 

Назив на Изведувач:   ______________________________________ 

Адреса:    ______________________________________ 

           ______________________________________ 

Телефонски број:   ______________________________________ 

 

 

 

Број на факс, доколку е потребно:  ______________________________________ 

   

 

 


