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Почитувани, 

Договорниот орган Царинска управа на Република Северна Македонија, со адреса на 
ул.Лазар Личеноски  бр.13, 1000 Скопје, телефон за контакт ++389 2 3171 779, 
електронска адреса: info @customs.gov.mk, има потреба од набавка на услуга за 
,,Тековно одржување на објекти на гранични премини‘‘  согласно техничката 
спецификација во прилог на тендерската документација. 

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за 
јавна набавка на услуги со отворена постапка, во согласност со член 47 од Законот за 
јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 24/19), за што 
објави оглас.  

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на 
договорот за јавна набавка најдоцна до 20.06.2019 во 11:00 часот (по локално време) 
исклучиво преку ЕСЈН (https://www.e-nabavki.gov.mk), притоа следејќи ги упатствата 
дадени во “ Прирачник за начинот на користење на ЕСЈН“ објавен на истата веб 
адреса во делот "Економски оператори". 

Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите 
информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Тендерската 
документација се состои од следните делови: инструкции за економските оператори, 
техничка спецификација, задолжителни одредби што ќе ги содржи договорот за јавна 
набавка, модел на договор, изјава за сериозност на понудата и образец на понудата.  

Понудата испратена преку ЕСЈН треба да биде електронски потпишана од страна на 
економскиот оператор со користење на дигитален сертификат1.  

Oтворањето на понудите се врши електронски преку ЕСЈН и истото ќе биде јавно и ќе 
се одржи на  20.06.2019 година, во 11:00 часот. 

Однапред благодариме на соработката. 
 
Во Скопје,                                                                                              Царинска управа на  
29.05.2019 година                                                                    Република Северна Македонија 
 
                                                

 
1 Електронско средство во кое се јавува електронскиот потпис и кое го заменува своерачниот 

потпис. 
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I. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ 

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

1.1 Дефиниции 

1.1.1 Одредени поими употребени во оваа тендерска документација го имаат 
следново значење: 

- „Договор за јавна набавка“ е договор склучен во писмена форма меѓу еден 
или повеќе економски оператори и еден или повеќе договорни органи чиј 
предмет е снабдување стоки, обезбедување услуги или изведување 
градежни работи; 

- „Постапка за јавна набавка“ е постапка што ја спроведуваат еден или 
повеќе договорни органи, чија цел или дејство е купување или стекнување 
стоки, услуги или работи; 

- „Тендерска документација“ е секој документ изработен од страна на 
договорниот орган или на кој упатува договорниот орган, а со кој се 
опишуваат или се утврдуваат елементите на одредена набавка или 
постапка, вклучувајќи го и огласот за јавна набавка, претходното 
информативно известување или периодичното индикативно известување 
кое се користи како замена за оглас за јавна набавка, техничките 
спецификации, описната документација, предложените услови на 
договорот, обрасците што ги пополнуваат кандидатите или понудувачите, 
информациите за општоприменливите прописи и сета дополнителна 
документација; 

- „Техничка спецификација“ на стоки или услуги е спецификација со која се 
дефинираат карактеристиките на производот или услугата, како што се 
ниво на квалитет, влијание врз животната средина и климатски влијанија, 
опис на сите услови (вклучувајќи и пристапност за лица со хендикеп) и 
оценка на сообразноста, ниво на изведба, користење на производот, 
безбедност или димензии, вклучувајќи ги и релевантните барања за 
производот во однос на називот под кој се продава, терминологијата, 
симболите, тестирањата и методите за тестирање, пакувањето, 
означувањето и етикетирањето, како и инструкции за користење, 
производствени процеси и методи во секоја фаза од животниот век на 
стоките или услугите, како и постапки за оценување на сообразноста; 

- „Одговорно лице кај договорниот орган“ е функционер кој раководи со 
државен орган, градоначалник на единицата на локалната самоуправа или 
директор на правно лице; 

- „Економски оператор“ е секое физичко или правно лице или група такви 
лица, вклучувајќи ги и сите привремени здружувања, кои на пазарот или 
во постапките за јавни набавки нудат стоки, услуги или работи; 

- „Понудувач“ е економски оператор кој поднел понуда; 

- „Подизведувач“ е правно или физичко лице кое за понудувачот, со кој 
договорниот орган склучил договор за јавна набавка или рамковна 
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спогодба, снабдува стоки, обезбедува услуги или изведува работи што се 
директно поврзани со извршувањето на договорот или рамковната 
спогодба; 

- „Прифатлива понуда" е понуда поднесена од понудувачот, која ги 
исполнува условите за утврдување способност, потребите и барањата на 
договорниот орган наведени во техничките спецификации и останатата 
тендерска документација, што е навремена, која нема невообичаено ниска 
цена, а чија конечна цена не ги надминува средствата обезбедени или кои 
може да се дообезбедат од договорниот орган согласно со овој закон; 

- „Несоодветна понуда“ е понуда која не одговара на потребите и барањата 
на договорниот орган утврдени во тендерската документација без 
значителни промени; 

- „Алтернативна понуда“ е понуда со која понудувачот нуди предмет на 
набавка кој ги задоволува минималните барања, односно стандарди што 
договорниот орган ги предвидел во тендерската документација, но на 
поинаков начин, со други технички карактеристики или методи, од оние 
кои биле утврдени со техничката спецификација. 

- „Единствен документ за докажување на способноста“ е документ што го 
издава Централниот регистар на Република Македонија и што содржи 
податоци со кои се докажуваат елементи од способноста на економскиот 
оператор; 

- „Електронско средство“ е електронска опрема за обработка и чување 
податоци (вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесуваат, 
испорачуваат и примаат преку кабелски, радио или оптички средства или 
преку други електромагнетни средства; 

- „Електронски систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН)“ е 
единствен информациски систем достапен на интернет, кој се користи со 
цел да се овозможи поголема ефикасност, транспарентност и 
економичност во областа на јавните набавки; 

- „Писмено“ или „во писмена форма“ e секој израз што се состои од зборови 
или бројки што можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се 
соопштат, како и информации што се пренесуваат и чуваат со помош на 
електронски средства, под услов сигурноста на содржината да е 
обезбедена и потписот да може да се идентификува; 

1.2 Договорен орган 

1.2.1 Договорен орган е Царинска управа на Република Северна Македонија, со 
седиште на адреса: Лазар Личеноски, телефон ++389 2 3116 188, факс ++389 2 3237832, 
електронска адреса: info@customs.gov.mk, интернет адреса: www.customs.gov.mk 

1.2.2 Лице за контакт кај договорниот орган се Мирјана Станоева и Дафинка 
Кијевска, телефон ++389 2 3171 779, електронска адреса 
mirjana.stanoeva@customs.gov.mk и dafinka.kijevska@customs.gov.mk. 

1.3 Предмет на набавка 
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1.3.1 Предмет на набавка е ,,Тековно одржување на објекти на гранични 
премини‘‘ . Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките 
спецификации во прилог на оваа тендерската документација. 

Договорот за јавна набавка се склучува за период до 2 години или до целосно 
искористување на сумата определена како проценета вредност. 

1.3.2 Предметот на договорот е неделив. Понудувачот во својата понуда треба 
да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за 
неприфатлива. 

1.4 Вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка 

1.4.1. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства 
преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) (https://www.e-nabavki.gov.mk) и  
Правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/2019). 

1.4.2. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да 
можете да учествувате во постапката, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН и да 
поседувате дигитален сертификат. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со 
пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН2, по што ЕСЈН 
автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма. Повеќе 
информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во 
Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да 
го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.  

 

1.5 Посебни начини за спроведување на постапката 

1.5.1 Оваа постапка ќе заврши со доделување на договор за јавна набавка, 
односно нема да се користат посебните начини за доделување на договорот рамковна 
спогодба, динамичен систем за набавки и електронски каталог. 

1.5.2 Договорот за јавна набавка ќе се додели со користење електронска 
аукција на која ќе се добијат нови цени коригирани надолу. 

1.5.3 Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите 
трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција 
е најниската цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од 
постапката.  

 1.5.4 Сите понудувачи што поднеле прифатливи понуди, истовремено ќе се 
поканат, да достават нови цени за делот на понудата кој е предмет на електронска 
аукција. 

1.5.5 Сите понудувачи во секоја фаза од аукцијата ќе имаат пристап до 
информациите кои ќе им овозможат во секое време да го утврдат својот ранг.  

1.5.6 Доколку во постапката за јавна набавка остане само една прифатлива 
понуда, електронска аукција нема да се спроведе. 

1.5.7 По завршувањето на електронската аукција, доколку предметот на 
набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од 
поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво 
                                                

 
2 Линк „Регистрирај домашен оператор“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна 
на ЕСЈН 
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на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен 
понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по 
завршувањето на аукцијата).  

1.6 Применливи прописи 

1.6.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки, 
објавен во Службен весник на Република Македонија број бр. 24/2019 и донесените 
подзаконски акти. 

1.6.2 При подготовка на својата понуда, понудувачот треба да ги има предвид 
важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки, работните 
односи, работните услови, заштитата при работа и заштитата на лични податоци. 
Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник на 
Република Северна Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките 
прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата за 
јавни приходи, Царинската управа и Министерството за финансии (за даноците и 
другите јавни давачки), Министерството за труд и социјална политика (за работните 
односи, работните услови и заштитата при работа) и Дирекцијата за заштита на 
личните податоци (Закон за заштита на личните податоци). 

При спроведувањето на јавните набавки договорниот орган е должен да ги почитува 
обврските за заштита на животната средина, социјалната политика и за заштита на 
трудот кои произлегуваат од прописите во Република Северна Македонија, 
колективните договори и од меѓународните договори и конвенции ратификувани 
согласно со Уставот на Република Македонија. 

1.7 Извор на средства 

1.7.1 Средствата за реализација на договорот за јавна набавка кој е предмет на 
оваа постапка ќе се обезбедат од Буџетот на Царинска управа на Република Северна 
Македонија. 

1.8 Право на учество 

1.8.1 Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, 
како и групата економски оператори во која членува економски оператор кој има 
негативна референца нема право на учество во постапката согласно со член 101 став 7 
од законот. 

1.8.2 Право да достави понуда има секое заинтересирано физичко или правно 
лице или група такви лица, вклучувајќи ги и сите привремени здружувања, кои на 
пазарот или во постапката за јавна набавка го нудат предметот на набавка.  

1.8.3 Доколку понудата ја доставува економски оператор од странство, 
истата задолжително да содржи и локален претставник кој ќе биде одговорен за 
локална поддршка на договорниот орган во случај понудата да е избрана за 
најповолна. 

1.8.4 Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за 
здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата 
на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за 
носител на набавката. 

1.8.5 Во случај на групна понуда, каде што членови на групата се странски 
понудувачи, истата задолжително да содржи и локален претставник кој ќе биде 
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одговорен за локална поддршка на договорниот орган во случај понудата да е 
избрана за најповолна. 

1.8.6  Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна 
понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон 
договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој 
договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде 
носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, 
членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише 
договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на 
која ќе се вршат плаќањата и краток опис на обврските на секој од членовите на 
групата економски оператори за извршување на договорот. 

1.8.7 Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно 
одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот 
орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи. 

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда сите членови на групата 
треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.  

1.8.8 Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на 
договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе 
бидат отфрлени ако економскиот оператор: 

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда 
или 

- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во 
групна понуда. 

1.8.9 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе 
од една понуда. 

1.8.10 Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да 
го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да ги наведе сите 
подизведувачи, како и секој дел од договорот за кој има намера да го додели на 
подизведувачи, да достави контакт податоци за законските застапници на 
предложените подизведувачи, документација за утврдување способност на 
предложените подизведувачи и  барање од подизведувачот за директно плаќање, 
доколку подизведувачот го бара тоа.  

1.8.11 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не 
смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за 
доделување на договорот. 

1.9 Трошоци за поднесување на понуда 

1.9.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката 
и со доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци 
без оглед на водењето и на исходот од постапката за доделување на договор за јавна 
набавка. 

1.10 Критериум за избор на најповолна понуда 

1.10.1 Договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја 
користи економски најповолната понуда врз основа на цената. За најповолна понуда 
ќе биде избрана понудата која има најниска понудена цена.  
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1.10.2 За најповолна понуда ќе биде избрана понудата која има најниска 
понудена цена. 

1.11 Спречување на судир на интереси 

1.11.1. За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на 
договори за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за 
спречување судир на интереси. 

1.11.2. Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот за јавна 
набавка, да ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени 
во постапка за доделување на договор за јавна набавка, во времетраење на 
договорот. Во тој случај договорот се смета за ништовен. 
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1.11.3. Во постапката за доделување договор за јавна набавка, претседателот, 
заменикот на претседателот, членовите и замениците на членовите на комисијата за 
јавна набавка, како и одговорното лице потпишуваат изјава за непостоење судир на 
интереси која претставува дел од досието од спроведена постапка. 

1.11.4. Во случај на судир на интереси кај претседателот, неговиот заменик, 
членовите и нивните заменици во комисијата за јавна набавка, истите се повлекуваат 
од работа на комисијата и се заменуваат со други лица. 

1.11.5. Во случај на судир на интереси кај одговорното лице, истото со посебно 
решение овластува друго лице од редот на функционерите или вработените кај 
договорниот орган да ги донесе соодветните одлуки и да го потпише договорот. 

1.12 Начин на комуникација 

1.12.1. Секое барање, информација, известување и други документи во 
постапката се испраќаат во електронска форма преку ЕСЈН (https://www.e-
nabavki.gov.mk). Секој документ се евидентира во моментот на испраќање, односно 
во моментот на примање. 

1.12.2. Понудата и придружната документација се испраќаат во електронска 
форма преку ЕСЈН. 

1.12.3. Начинот на поднесување на понудата е утврден во точка 4.7  и точка 4.8   
од тендерската документација 

1.13 Заштита на податоците      

1.13.1. Договорниот орган  ќе ги заштити информациите кои економскиот 
оператор ги има означено како доверливи, особено кога станува збор за деловна 
тајна или права од интелектуална сопственост, освен во случаите каде по сила на 
закон договорниот орган е должен да ги достави овие информации до надлежните 
органи (во случај на жалбена постапка, поведување на управен спор и слично).  

За таа цел, економскиот оператор во модулот на поднесување понуда на ЕСЈН има 
посебно поле каде што ги прикачува документите кои му се означени како деловна 
тајна. 

Економскиот оператор не смее да ги означи за деловна тајна или за класифицирана 
информација: цената на понудата, трошоците на животниот век, спецификациите на 
понудените стоки, услуги или работи, количините, податоците во врска со 
критериумите за избор на најповолна понуда, јавните исправи, извадоците од јавни 
регистри и другите податоци кои согласно со посебните прописи мора јавно да се 
објавуваат или не смее да се означат како деловни тајни или како класифицирани 
информации. 
Напомена: Доколку се прикачи некој од горенаведените документи/информации во 
полето „Деловна тајна“ на  ЕСЈН, понудата ќе се смета за неприфатлива. 

1.13.2. Доколку економскиот оператор не прикачи документ/и во полето 
„Деловна тајна“ на ЕСЈН заедно со својата понуда, договорниот орган ќе смета дека 
предметната понуда не содржи информации од доверлив карактер. 

1.13.3. Цената на понудата не се смета за доверлива информација во ниту еден 
случај. 

1.14. Општи мерки за спречување на корупцијата 
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Договорниот орган ќе ги преземе сите потребни мерки во постапката за јавна набавка 
и при извршување на договорот, со цел навремено откривање на корупцијата и 
отстранување или намалување на штетните последици од истата. 

2. УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ 

2.1 Услови за утврдување на способноста 

2.1.1. Со понудата економскиот оператор задолжително треба да достави 
придружна документација со која ќе ги докаже: 

- дали постојат причини за исклучување на постапката 

- услови за квалитативен избор  

2.1.2. Економскиот оператор придружната документација ја доставува во 
скенирана електронска форма.  

Економските оператори  можат во хартиена форма да ја поднесат документацијата во 
нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, 
доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.  Документација 
во нестандарден формат и големина, се доставува во хартија во запечатен внатрешен 
плик на кој се наведува полниот назив и адреса на економскиот оператор, најдоцна до 
крајниот рок на отварање на понудите. Така запечатениот внатрешен плик се затвора 
во надворешен плик кој: 

- e адресиран со точна адреса на договорниот орган; 

- содржи информација за бројот на огласот за доделување на договор за јавна 
набавка и датумот на кој е објавен; 

- во горниот лев агол стои предупредување „Не отвoрај“,за да не се отвора пред 
времето и датумот за отворање на понудата. 

2.1.3. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за 
утврдување на способноста на понудувачот и при евалуација на понудата, комисијата 
може да побара понудувачите да ги појаснат или дополнат документите, доколку не 
станува збор за значителни отстапувања од бараната документација. Комисијата нема 
да создава предност во корист на одреден економски оператор со користење на 
бараните појаснувања или дополнувања. 

2.1.4. Никакви промени во понудата, освен исправката на аритметички грешки, не 
смеат да се бараат, нудат или да се допуштат од страна на комисијата или од 
економскиот оператор. 

2.1.5. Во случај на група економски оператори, сите членови на групата 
поединечно докажуваат дека не постојат причини за исклучување од постапката и 
способноста за вршење професионална дејност. 
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2.2 Причини за исклучување од постапката 

2.2.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на 
договор за јавна набавка секој економски оператор: 

- на кој во последните 5 години му била изречена правосилна пресуда за 
учество во злосторничко здружување, корупција, затајување даноци и 
придонеси, тероризам или казнени дела поврзани со терористички 
активности, перење пари и финансирање тероризам и злоупотреба на 
детскиот труд и трговија со луѓе; 

- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на 
економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, 
придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните 
прописи и истите редовно ги плаќа; 

- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација; 

- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за 
јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно 
приватно партнерство; 

- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за 
вршење на одделна дејност; 

- кому му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, 
дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна 
дејност и 

- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал 
договорниот орган. 

- доколку до крајниот рок за поднесување на понудите или пријавите за 
учество е на листата на издадени негативни референци.  

2.2.2. За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги 
доставува следниве документи: 

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била 
изречена правосилна пресуда за учество во злосторничко здружување, 
корупција, затајување даноци и придонеси, тероризам или казнени дела 
поврзани со терористички активности, перење пари и финансирање 
тероризам и злоупотреба на детскиот труд и трговија со луѓе; 

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од 
надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран, 
освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на 
даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со 
посебните прописи и истите редовно ги плаќа; 

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган; 

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган; 

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните 
лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки 
за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за 
јавно-приватно партнерство; 
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- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните 
лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна 
забрана за вршење на одделна дејност; 

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна 
санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно 
привремена забрана за вршење одделна дејност 

- листата на издадени негативни референци ја проверува договорниот 
орган и истата ја генерира ЕСЈН. 

2.2.3. Изјавата од алинеја 1 од потточка 2.2.2 ја изготвува во електронска 
форма и со електронски потпис ја потпишува самиот економски оператор и истата не 
мора да биде заверена од надлежен орган. 

2.2.4. Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава 
надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република 
Северна Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за 
јавни приходи. 

2.2.5. Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за 
ликвидација, потврдите од регистарот на казни за сторени кривични дела од алинеја 
5 и 6 како и потврдата од алинеја 7 од подточка 2.2.2,  ги издаваат надлежни органи 
во земјата каде е регистриран економскиот оператор.  

Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е 
Централниот регистар на Република Северна Македонија.  

Централниот регистар на Република Северна Македонија издава „Единствен 
документ за докажување на способноста“ кој содржи податоци со кои се докажуваат 
овие елементи од способноста на економскиот оператор; 

2.2.6. Документите од потточка 2.2.2 не смеат да бидат постари од 6 (шест) 
месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад. 

2.2.7. Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава 
документите наведени во потточка 2.2.2 или ако тие не ги опфаќаат сите 
погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај 
надлежен орган. 

2.2.8. Договорниот орган го исклучува економскиот оператор од постапката за 
јавна набавка доколку договорниот орган оправдано заклучи дека економскиот 
оператор со други економски оператори постигнал договор чија цел или последица е 
нарушување на конкуренцијата.  

 

 

2.3 Услови за квалитативен избор 

2.3.1 Способност за вршење на професионална дејност 

За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот 
оператор треба да достави: 

-  Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко 
или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за 
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јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение 
согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.  

-  Важечка Лиценца А за изведувач на градби од прва категорија, за вршење на 
дејност од областа градежништво, определени во Законот за градење, издадена 
од органот на државната управа надлежен за вршење на работите - Министерство 
за транспорт и врски преку Комора на овластени архитекти и овластени 
инженери.  

2.4 Техничка или професионална способност 

2.4.1. За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор 
за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, 
економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови: 

− Да има доволно искуство во извршување на главни услуги како предметот на 
договорот за јавна набавка,  во последните 3 (три) години. 

2.4.2. Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови 
од подточка 2.4.1 со доставување на: 

- Листа на главни услуги како предметот на договорот за јавна набавка 
извршени во последните 3 (три) години со вредности, датуми, купувачи 
(договорни органи или економски оператори), со обезбедување најмалку 
2 (две) Потврди за извршените услуги. 

- Известување за делот на договорот за јавна набавка, кој економскиот 
оператор има намера да го отстапи на подизведувач/и (се доставува само 

доколку постои таква намера). 
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2.4.3. Сите изјави кои ги приложува и ги изготвува економскиот оператор за 
докажување на техничката способност, електронски  ги потпишува самиот економски 
оператор и тие не мора да бидат заверени од надлежен орган. 

2.4.4. Техничката и професионалната способност на економскиот оператор 
може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу 
економскиот оператор и тој субјект освен во делот на референтната листа и 
претходно склучените договори.  

Ако економскиот оператор ја докажува својата техничка и професионална способност 
повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката 
со валиден доказ -Договор за деловнотехничка соработка  дека тој субјект ќе му ги 
стави на располагање на економскиот оператор соодветните технички и 
професионални ресурси.  

Договорниот орган проверува дали субјектот чија способност ја користи економскиот 
оператор ги исполнува потребните услови за квалитативен избор и дали постојат 
причини за негово исклучување. 

2.4.5. Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски 
оператори, техничката и професионалната способност се докажува со земање 
предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на економски 
оператори настапува со техничка или професионална поддршка од трет субјект или 
трети субјекти, техничката и професионалната способност се утврдува согласно 
наведеното во точка 2.4.4.  

2.4.6. Во случај на групна понуда, ангажираниот технички персонал 
задолжително да е од редот на локалниот претставник кој ќе биде одговорен за 
локална поддршка на договорниот орган во случај понудата да е избрана за 
најповолна, а во согласност со точките 1.8.3 и 1.8.5 од тендерската документација. 

3. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА  

3.1 Појаснување на тендерската документација 

3.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската 
документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, 
со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 8 (осум) дена пред 
крајниот рок за поднесување на понудите. 

3.1.2. Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку истиот модул, без 
да го открие идентитетот на економскиот оператор кој го поставил прашањето, за што 
економските оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско 
електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање. 

3.2 Изменување и дополнување на тендерската документација 

3.2.1. Договорниот орган може, по свое наоѓање или врз основа на 
поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на економските 
оператори, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, при што во 
најкус можен рок, но не подоцна од 6 (шест) дена пред истекот на крајниот рок за 
поднесување на понудите ги прави достапни измените и дополнувањата на ист начин 
како што ја направил достапна тендерската документација, по што сите економски 
оператори што ја презеле ќе добијат автоматско електронско известување дека е 
објавена измена.   
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3.2.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган 
може крајниот рок за поднесување на понудите да го продолжи пропорционално на 
сложеноста на измената или дополната на тендерската документација, и тоа најдоцна 
8 (осум) дена пред истекот на рокот за поднесување понуди.  

4. ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1 Содржина на понудата 

4.1.1. Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната 
тендерска документација во електронска форма и се состои од следниве елементи: 

- Пополнет образец на понуда составен од ОПШТ ДЕЛ и ТЕХНИЧКА 
И ФИНАНСИСКА ПОНУДА; 

- Документи за утврдување на причини за исклучување од постапката од 
точка 2.2.2. од тендерската документација, освен негативна референца; 

- документ за утврдување на способноста за вршење на професионална 
дејност наведен во точка 2.3.1. од тендерската документација; 

- докази за утврдување на техничката или професионалната способност 
наведени во точка 2.4.2. од тендерската документација; 

- изјава за сериозност на понудата; 

- документи означени како деловна тајна (ако нема доверливи информации, 
да не се прикачуваат документи во полето „Деловна тајна“ од образецот 
на понуда на ЕСЈН)  

- договор за групна понуда (само за група на економски оператори), 

4.1.2. Економскиот оператор понудата ја изготвува и доставува врз основа на 
електронските обрасци на понуда дадени во оваа тендерска документација. Доколку 
на дадениот образец на понуда во оваа тендерска документација економскиот 
оператор не може целосно и сеопфатно да ја изрази својата понуда, може да користи 
друг образец на која ќе ја достави својата понуда под услов таквиот образец да ги 
содржи сите елементи од образецот на понуда даден во оваа тендерска 
документација.  

Понудата поднесена на образец на понуда кој не ги содржи сите елементи согласно 
тендерската документација може да биде отфрлена како неприфатлива.   

4.1.3. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го 
отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата: 

− ги наведува сите подизведувачи, како и секој дел од договорот за кој има 
намера да го додели на подизведувачи; 

− доставува контакт податоци за законските застапници на предложените 
подизведувачи; 

− доставува документација за утврдување способност на предложените 
подизведувачи,  и 

− доставува барање од подизведувачот за директно плаќање, доколку 
подизведувачот го бара тоа. 

Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за 
јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите. 
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4.2 Јазик на понудата 

4.2.1. Понудата, документите поврзани со понудата како и целата 
кореспонденција, е на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо.  

4.2.2. Придружните документи и печатената литература кои се дел од 
понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на 
македонски јазик. 

4.3 Цена на понудата 

4.3.1. Економскиот оператор во листата на цени ја внесува цената за секој дел, 
односно на секоја специфицирана услуга поединечно. 

НАПОМЕНА: Во понудената цена не се калкулираат транспортни трошоци ако 

местото на интервенција е различно од седиштето на економскиот оператор. 

4.3.2 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на 
економскиот оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се 
искажува посебно. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку 
ги има. Оттука, предмет на евалуација ќе биде вкупната понудена цена со вклучени 
увозни царини без ДДВ.   

4.3.3. Економскиот оператор понудената цена задолжително ја внесува и во 
ЕСЈН преку веб образецот „Поднеси понуда/пријава за учество“, панел „Податоци од 
понудата“, во полето за внесување на цената. Цената на понудата се пишува со бројки 
и букви. (Доколку понудата е поднесена од странски економски оператор, цената на 

понудата покрај со бројки, се пишува и со букви на англиски јазик.) 

4.3.4. Доколку одделна понуда содржи невообичаено ниска цена која е 
значително пониска од реалната пазарна цена што предизвикува сомнеж дека 
договорот ќе биде извршен, договорниот орган од понудувачот бара во писмена 
форма и пред одбивање на понудата, детали околу понудата за кои смета дека се 
важни и ги проверува доказите што биле доставени за оправдување на цената на 
понудата. Ако економскиот оператор не успее да објасни на писмено, кои се причините за 
таквата цена во рок од 5 (пет) дена од датумот на поднесување на барањето, или пак 
ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.  

Барање за објаснување на цената задолжително се бара од понудувачот чија 
вредност на понудата е за повеќе од 50% пониска од просечната цена на 
прифатливите понуди и е за повеќе од 20% пониска од следната рангирана понуда, во 
случај да има добиено најмалку 3 (три) прифатливи понуди.  

4.4 Валута на понудата 

4.4.1. Цената на понудата се изразува во денари. Македонскиот денар ќе се 
користи како валута за евалуација на понудите. 



17 

 

4.5 Период на важност на понудата 

4.5.1. Периодот на важност на понудата ќе изнесува 365 дена од денот на 
јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е 
обврзувачка за понудувачот. Доколку денот на отворањето на понудата е неработен, 
периодот на важноста на понудата се смета од наредниот работен ден. Понудите кои 
содржат покус период на важност од оној утврден во оваа точка од тендерската 
документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи. 

4.5.2. Доколку договорниот орган процени за потребно може да побара од 
понудувачот продолжување на периодот на важност на понудата.  

4.6 Изјава за сериозност на понудата  

4.6.1. Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана 
изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава 
даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на 
дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со исклучување од 
натамошната постапка и издавање негативна референца против таквиот понудувач на 
начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. 
 

4.6.2. Со изјавата економскиот оператор изјавува дека: 

- нема да ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината 
важност, 

- ќе ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата, 

- ќе го потпише договорот за јавна набавка согласно со условите од 
тендерската документација и доставената понуда или 

- ќе ја обезбеди гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на 
договорот, ако договорниот орган ја предвидел во тендерската 
документација. 

4.6.3. За објавувањето на негативната референца договорниот орган ќе одлучи со 
одлуката за избор или за поништување на постапката, а истата ќе биде објавена во 
рок од 3 (три) работни дена од денот на конечноста на одлуката за избор или за 
поништување на постапката. Економскиот оператор има право на жалба во жалбена 
постапка согласно со овој закон.  

4.7 Форма и потпишување на понудата 

4.7.1. Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде 
електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице 
на економскиот оператор или лице овластено од него. 

 

Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се 
доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното 
лице.  

Напомена: Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се 

содржани во прирачникот “Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за 

економски оператори и договорни органи“ објавен на почетната страна на ЕСЈН во 

делот "Документи". 

4.7.2. Дополнителни информации за користењето на дигитални сертификати: 
Понуда се потпишува електронски со употреба на дигитален сертификат, кој е 
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издаден од регистриран издавач на сертификати во Министерството за финансии на 
Република Северна Македонија. 

Странски економски оператор може електронски да ја потпише понудата со употреба 
на квалификуван дигитален сертификат, кој е издаден од регистриран издавач на 
сертификати со седиште во Европска унија.  

Во случај на употреба на квалификуван сертификат издаден од издавач со седиште во 
трета земја, сертификатот може да се смета за валиден доколку е исполнет еден од 
следните 3 услова: 

- Издавачот ги исполнува условите за квалификуван сертификат пропишани со 
Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.34/01, 6/02 и 98/08) и е доброволно 
акредитиран во Европската унија или 

- Регистриран домашен издавач гарантира за странскиот сертификат како да го 
издал самиот или 

- Така да е договорено со билатерален или мултилатерален меѓународен 
договор склучен помеѓу Република Македонија и друга земја или меѓународна 
организација. 

Комисијата го задржува правото доколку во текот на евалуацијата се посомнева во 
валидноста на употребениот сертификат или издавачот на сертификати да побара 
дополнителни информации или документи со кои ќе се докаже валидноста на 
сертификатот. 

За да се избегнат технички пропусти при утврдување на валидноста на сертификатот, 
препорачливо е економскиот оператор во понудата да наведе со кој софтверски пакет 
(Microsoft Office 2003, 2007, 2010, OpenOffice итн.) се потпишани документите. 

Носител на дигиталниот сертификат со кој се потпишуваат документите кои се 
составен дел на понуда (финансиска и техничка понуда, изјави), задолжително треба 
да биде овластениот потписник на економскиот оператор или лице ополномоштено 
од овластениот потписник.  

Полномошното ќе се смета за валидно доколку е приложено во: 

а) електронска форма потпишано со дигитален сертификат на управителот; 

б) во скенирана форма, со печат и своерачен потпис на управителот; или 

в) во хартиена форма, со печат и своерачен потпис на управителот. 

Понуди потпишани со дигитален сертификат чиј носител е лице кое нема никакво 
овластување за потпишување на понуда, ќе бидат отфрлени како понуди со формални 
недостатоци. 

4.8 Начин на доставување на понудата и придружната документација 

4.8.1. Договорниот орган може да прифати и понуда од економски оператор 
кој не ја презел тендерската документација преку ЕСЈН, но не е обврзан евентуално 
направените измени и дополнувања на тендерската документација да ги доставува и 
до тие економски оператори. 

4.8.2. Економскиот оператор придружната документација ја доставува во 
скенирана електронска форма.  
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Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документацијата во 
нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, 
доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН. 

4.9 Краен рок и место за поднесување на понудите 

4.9.1. Краен рок за доставување на понудите е 20.06.2019 година, во 11:00  
часот. 

4.9.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб 
адреса: https://www.e-nabavki.gov.mk. 

4.9.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на 
понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за 
што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема 
да се прикаже при јавното отворање на понудите. 

4.10 Алтернативни понуди 

4.10.1. Во оваа постапка за доделување на договор за јавна набавка не се 
дозволени алтернативни понуди. 

4.11 Измена, замена и повлекување на понудата 

4.11.1. Понудувачите можат да ги изменат, заменат или повлечат своите 
понуди по поднесување на понудата, под услов измените, замените или 
повлекувањата да се добиени од договорниот орган пред крајниот рок за 
поднесување на понудите наведен во точка 4.9. 

4.11.2. Измените, замените и повлекувањата на понудите се спроведуваат 
преку ЕСЈН во модулот „Поднеси понуда“, со додавање на нови документи, бришење 
на веќе поднесени документи или целосно повлекување на понудата.  

4.11.3. Понудата не може да биде изменета, заменета или повлечена по 
крајниот рок за поднесување на понудите предвиден во точка 4.9. 

4.11.4. Повлекувањето на понудата во периодот помеѓу крајниот рок за 
поднесување на понудите и истекувањето на периодот на важност на понудата ќе 
резултира со издавање на негативна референца согласно точка 4.6.1  

 

5. ОТВОРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ 

5.1 Отворање на понудите 

5.1.1. Јавното отворање ќе се одржи на 20.06.2019 година, во 11:00 часот, во 
Царинска управа на Република Северна Македонија, ул. ,, Колекторска ’’ бб, 1000 
Скопје. 

5.1.2. Откако комисијата ќе го започне јавното отворање на понудите на ЕСЈН на 
понудувачите ќе им биде овозможен пристап до следните податоци: 

-бројот на огласот за кој е поднесена секоја понуда, 

-името на понудувачот и 

-цената на понудата и валутата во која е искажана понудата. 

5.1.3. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон јавно отворање на понудите 
доколку е пристигната и само една понуда.  
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5.1.4. Во текот на отворањето на понудите се води записник од отворање на 
понуди кој им се испраќа на економските оператори кои поднеле понуда. 

5.1.5. Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното 
отворање на понудите, при што овластениот преставник треба на Комисијата да и 
предаде писмено овластување од понудувачот, доколку сака да даде забелешки на 
постапката на јавно отворање. 

5.2 Доверливост на процесот на евалуација на понудите 

5.2.1. Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и споредбата на 
понудите во процесот на евалуација нема да им се откријат на економските 
оператори или на кои било други лица што не се службено вклучени во тој процес. 

5.3 Појаснување на понудите 

5.3.1. Во периодот на разгледување и оценување на понудите, договорниот 
орган може, да побара од кој било економски оператор појаснување на неговата 
понуда. Барањето од договорниот орган за појаснување и одговорот се во 
електронска форма преку ЕСЈН – модул „Појаснување/дополнување на поднесени 
документи“. Никаква промена на цените или на содржината на понудата нема да се 
бара, нуди или да се дозволува, освен за потврдување на корегирањето на 
аритметички грешки што ги открил договорниот орган при проценката на понудите.  

5.3.2. Секое појаснување доставено од страна на економскиот оператор во 
поглед на неговата понуда што не е дадено како одговор на барање од договорниот 
орган, нема да се разгледува. 

5.4 Исправка на аритметички грешки 

5.4.1. Ако понудата е прифатлива и е составена и доставена во согласност со 
тендерската документација, договорниот орган ги коригира аритметичките грешки 
на следниот начин:  

-   ако постои несовпаѓање меѓу зборовите и бројките, преовладува износот 
што е напишан со зборови.  

- ако постои разлика помеѓу единечната цена и вкупната цена, тогаш 
преовладува единечната цена.  

5.4.2. Комисијата за јавни набавки ќе ги коригира грешките во понудата според 
опишаната постапка и таа ќе се смета обврзувачка за него.  

5.4.3. Ако економскиот оператор не ја прифати корекцијата на аритметичките 
грешки, понудата ќе биде отфрлена и ќе биде издадена негативна референца од 
страна на договорниот орган заради прекршување на изјавата за сериозност на 
понудата. 

5.4.4. Доколку не се работи за аритметичка грешка, а постои неконзистетност 
помеѓу цената внесена на веб апликацијата и цената во образецот на понуда, за 
валидна се смета цената впишана во образецот на понуда. 

6. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

6.1 Доделување на договорот за јавна набавка 

 6.1.1 Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна 
фаза во отворената постапка, договорот му го доделува на економскиот оператор кој 
понудил најниска цена во текот на негативното наддавање.    



21 

 

6.1.2. Доколку во текот на аукцијата нема негативно наддавање, односно 
намалување на почетната цена, договорниот орган може да му го додели договорот 
за јавна набавка на економскиот оператор кој понудил најниска цена во првичната 
фаза од постапката. 

6.1.3  Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а 
притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана 
порано поднесената понуда. 

6.1.4 Во случај да е поднесена само една прифатлива понуда во првата фаза од 
постапката, односно да не се исполнети условите за одржување на електронската 
аукција, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на 
единствениот економски оператор кој поднел прифатлива понуда или да ја поништи 
постапката доколку се понудиле цени кои се понеповолни од  од реалните на пазарот. 

 6.1.5 Договорниот орган ќе ја донесе одлуката за избор или за поништување на 
постапката во рок кој не е подолг од рокот за поднесување на понудите, сметајќи од 
денот определен како краен рок за поднесување на понудите, а не сметајќи ги 
деновите во кои договорниот орган чека преземање одредено дејствие од друг 
субјект. 

 6.1.6. Доколку во текот на постапката за доделување договор за јавна набавка, 
најповолната прифатлива понуда согласно условите на постапката е со цена повисока 
од износот на средства утврден во одлуката за јавна набавка,  договорниот орган 
може да ја измени одлуката и да дообезбеди средства потребни за реализација на 
договорот, под услов понудената цена да не е понеповолна од реалните цени на 
пазарот и да не го надминува вредносниот праг пропишан за видот на постапката 
согласно со Законот за јавните набавки. 

6.1.7. Договорниот орган го склучува договорот за јавна набавка со 
понудувачот чија понуда е избрана за најповолна врз основа на техничката и на 
финансиската понуда во рок од 30 дена од денот на конечноста на одлуката за избор, 
но не подоцна од периодот на важност на понудата. 

6.1.8. Ако избраниот понудувач се откаже од склучување на договорот или 
дојде до раскинување заради негово ненавремено или неквалитетно извршување, 
договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач, ако 
цената не е повисока од 5% во однос на првично избраната понуда. 

6.2 Известување за доделување на договорот за јавна набавка 

6.2.1. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во 
електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 
3 (три) дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто 
време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од 
спроведената постапка, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за 
причините за неизбор на нивната понуда.  

6.2.2. Во прилог на известувањето ќе се достави и примерок од соодветната 
одлука, а истото ќе се испрати преку ЕСЈН. 

6.2.3. По доставување на одлуката за избор на најповолна понуда или за 
поништување на постапката, а до истекот на рокот за вложување жалба, економските 
оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во целокупната 
документација од постапката, вклучувајќи ги доставените понуди или пријави за 
учество, освен оние документи што се означени како деловна тајна.  

6.3 Правна заштита 



22 

 

6.3.1. Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за 
јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално 
прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против 
одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на 
договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во 
согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. 
Правото на жалба во однос на утврдување на способноста на понудувачите и 
целосната евалуација на понудите се остварува по донесување на одлуката за избор 
на најповолен понудувач или поништување на постапката. 

6.3.2. Жалбата треба да ги содржи следниве елементи: 

- податоци за подносителот на жалбата (име презиме, назив на 
економскиот оператор, адреса на престојувалиште  и седиште), 

- податоци за застапникот или полномошникот, 

- назив и седиште на договорниот орган, 

- број и датум на постапката за доделување на договор за јавна набавка и 
податоци за огласот за доделување на договор за јавната набавка, 

- број и датум на одлуката за избор на најповолна понуда, поништување 
на постапката или други одлуки на договорниот орган, 

- податоци за дејствијата или пропуштањата за преземање на дејствија 
од страна на договорниот орган, 

- опис на фактичката состојба, 

- опис на неправилностите и образложение по истите, 

- предлог на докази, 

- жалбено барање и/или барање за надомест за трошоците 
на постапката и 

- потпис на овластено лице. 

6.3.3. Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за 
уплата на надомест за водење на постапката. 

6.3.4. Подносителот на жалбата кој нема седиште на територијата 
на Република Македонија е должен да определи полномошник за 
прием на писмена. 

6.3.5. Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска 
форма, а се доставува истовремено до Државната комисија и 
договорниот орган преку ЕСЈН. 

6.3.6. Во отворената постапка, жалба се изјавува во рок од 10 (десет) 
дена од денот на: 
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1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот 
или тендерската документација; 

2. објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во 
однос на содржината на измените и дополнителните информации; 

3. отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган 
соодветно да одговори на навремените прашања или барања за 
појаснување или измени на тендерската документација или 

4. прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување, во 
однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за 
причините за поништување на постапката. 

6.3.7. Во постапката пред Државната комисија подносителот на жалбата, 
покрај административната такса, плаќа и надоместок за водење на постапката во 
зависност од висината на понудата, и тоа: 

- до 10.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 50 евра во 

денарска противвредност, 

- од 10.000 до 70.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 100 

евра во денарска противвредност, 

- од 70.000 до 130.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 150 

евра во денарска противвредност или 

- над 130.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 200 евра во 

денарска противвредност. 

6.3.8. Во случај на непостоење на понуда, висината на надоместокот за водење 
на постапката се пресметува врз основа на проценетата вредност на договорот за 
јавна набавка, при што Државната комисија го известува подносителот на жалбата за 
висината на надоместокот и рокот во кој треба да  достави доказ за негова уплата. 

6.3.9. Надоместокот за водење на постапката е приход на Буџетот на 
Република Северна Македонија.  

6.3.10. Договорниот орган не смее да го потпише договорот за јавна набавка и 
да пристапи кон негово извршување до конечноста на одлуката за избор на 
најповолна понуда, освен: 

- во случаите на постапка со преговарање без објавување оглас, 

- во случај кога во постапката учествувал само еден понудувач чија понуда 

е избрана за најповолна или 

- во случај на поединечни договори за јавни набавки врз основа на 
рамковна спогодба, динамичен систем за набавки или квалификациски 
систем. 

6.4 Склучување на договорот за јавна набавка 

6.4.1. Договорните страни го склучуваат договорот за јавна набавка во 
писмена форма во рамки на рокот на важност на најповолната понуда, но не подоцна 
од 30 дена од денот на конечноста на одлуката за избор. 

6.4.2. Договорот за јавна набавка се склучува согласно со условите утврдени во 
тендерската документација и понудата. 
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6.4.3 Договорниот орган ќе го достави Договорот за јавна набавка до избраниот 
најповолен понудувач во 6 (шест) примероци на потпишување. 

6.4.4  Избраниот најповолен понудувач има обврска да го потпише Договорот за 
јавна набавка и истиот да му го врати на Договорниот орган во рок од 5 (пет) дена од 
денот на добивање на Договорот. Договорниот орган презема обврска на избраниот 
најповолен понудувач да му го испрати потребниот број на примероци од Договорот 
откако истиот ќе го потпише овластеното лице на Договорниот орган. 

6.4.5 Доколку избраниот најповолен понудувач не го потпише Договорот во 
рокот утврден во точка 6.4.4 од тендерската документација, Договорниот орган го 
задржува правото да смета дека избраниот најповолен понудувач се откажал од 
склучување на Договорот и да ја објави негативната референца. 
 

 

7. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

7.1 Начин на плаќање 

7.1.1. Се предвидува следниов начин на плаќање:  вирмански во рок од 60 
(шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата на 
Царинската управа на Република Северна Македонија, лоцирана на ул.,,Лазар 
Личеноски‘‘ бр. 13, 1000 Скопје. 

Задолжително во прилог на фактурата се доставува Работен налог, Извештај за 
извршена работа и Градежна книга за извршените услуги - предмет на договорот, 
уредно потпишан од страна на овластени лица од двете договорни страни.  

Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање 
поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе 
биде одбиена од страна на комисијата за јавни набавки. 

7.2 Начин и рок на извршување на услугите 

7.2.1. Носителот на набавката е должен да ги извршува услугите на начин, во 
рок и на места, согласно барањата и условите наведени во техничката спецификација 
од тендерската документација. 

7.2.2. Начин, рокот и местото на извршување се задолжителни. Секоја понуда 
која содржи начин, рок и место на извршување поинакви од тие утврдени во 
техничката спецификација ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена 
од страна на комисијата за јавни набавки.   

7.3 Разлики во цена (корекција на цени) 

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на 
најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за 
јавна набавка. 

7.4 Авансно плаќање 

7.4.1 За извршување на договорот за јавна набавка не е дозволено авансно 
плаќање. 
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7.5 Гаранција за квалитетно извршување на договорот 

7.5.1 Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е 
обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно 
извршување на договорот во висина од 5% од вредноста на склучениот договор. 

7.5.2 Гаранцијата од точка 7.5.1 се доставува во вид на банкарска гаранција во 
писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката 
во изворно оригинална форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална 
форма. Копии не се прифаќаат. 

7.5.3 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до 
целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на 
најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на 
гаранцијата. 

7.5.4 Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во 
валутата на која гласи договорот. 

7.5.5 Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена 
од банка. 

7.5.6.  Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен 
понудувач ја доставува во рок од 20 (дваесет) дена од добиеното известување за 
извршениот избор, а пред склучување на договорот. 

7.5.7. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во 
определениот рок, и тоа: по пошта на адреса на Царинска управа на Република 
Северна Македонија , ул.,,Лазар Личеноски‘‘ број 13, Скопје или лично во Царинската 
управа, Одделение за јавни набавки, ул.,,Колекторска “ бб, Скопје. 

7.5.8.Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку 
носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка 
во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.  

7.5.9.Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно 
договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот 
договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од 
целосното реализирање на договорот. 

7.5.10.Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја 
враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот 
оператор или лично во седиштето на договорниот орган. 

7.6. Доверливост и заштита на лични податоци  

7.6.1. Двете договорни страни се должни со податоците и документите до кои 
дошле при извршување на услугите-предметот на договор, да постапуваат во 
согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци. 

7.7. Извршување на договорот 

7.7.1 Договорните страни го извршуваат договорот за јавна набавка согласно со 
условите утврдени во тендерската документација и избраната најповолна понуда. 

7.7.2 Договорниот орган е должен да врши контрола дали извршувањето на 
договорот за јавна набавка е во согласност со условите од договорот. 

7.7.3 На одговорноста на договорните страни за исполнување на договорните 
обврски, покрај одредбите од законот за јавни набавки, соодветно се применуваат 
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одредбите од законот што ги уредува облигационите односи и материјалните 
прописи со кои се уредува предметот на набавка. 

7.8 Подизведување (само доколку понудувачот дел од договорот за јавна набавка го 

доделува на подизведувач/и) 

7.8.1 Носителот на набавката може, за време на извршувањето на договорот за 
јавна набавка, од договорниот орган да побара: 

- промена на подизведувачите за оној дел од договорот за јавна набавка кој 
претходно го отстапил на подизведувачи, 

- воведување еден или повеќе нови подизведувачи чиј вкупен удел не смее 
да надмине 30% од вредноста на договорот за јавна набавка без вклучен 
ДДВ, без оглед дали претходно отстапил дел од договорот на 
подизведувачи или не, 

- преземање на извршувањето на дел од договорот за јавна набавка кој 
претходно го дал на подизведувач. 

7.8.2 Во случај на вклучување нови подизведувачи, Носителот на набавката, 
заедно со барањето, ги обезбедува следните податоци и документи: 

- ги наведува сите подизведувачи, како и секој дел од договорот за кој има 
намера да го додели на подизведувачи, 

- доставува контакт податоци за законските застапници на предложените 
подизведувачи, 

- доставува документација за утврдување способност на предложените 
подизведувачи и 

- доставува барање од подизведувачот за директно плаќање, доколку 
подизведувачот го бара тоа. 

7.8.3  Договорниот орган не смее да го одобри барањето на носителот на 
набавка: 

- во случаите од точка 7.9.1 алинеи 1 и 2, доколку Носителот на набавката во 
постапката за јавна набавка ја користел способноста на подизведувачот 
кој го менува, а новиот подизведувач не ги исполнува истите услови или 
постојат причини за исклучување, 

- во случаите од точка 7.9.1 алинеја 3, ако Носителот на набавка во 
постапката за јавна набавка ја користел способноста на подизведувачот за 
да ја докаже својата способност, а самиот Носител на набавката не ги 
исполнува тие услови или ако тој дел од договорот е веќе извршен.   

7.8.4 Договорниот орган може да го одбие предлогот за замена на 
подизведувач, односно вклучување нов подизведувач, доколку тоа може да влијае на 
непреченото изведување или завршување на работите. 

7.8.5 За одбивањето на подизведувачот, Договорниот орган го известува 
носителот на набавката во рок од 10 (десет) дена од денот на приемот на барањето. 

7.8.6 Директното плаќање на подизведувачот е задолжително за договорниот 
орган и за Носителот на набавката доколку подизведувачот побарал директно 
плаќање согласно со условите од законот за јавни набавки, при што: 

- Подизведувачот приложува согласност врз основа на која обврските на 
Носителот на набавката ќе ги покрие Договорниот орган, 
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- Носителот на набавката, во прилог на неговата фактура или времена 
ситуација, ги приложува фактурите или времените ситуации на 
подизведувачот кои претходно ги одобрил. 

7.8.7 Доколку не е предвидено директно плаќање на подизведувачите, 
Договорниот орган бара од Носителот на набавката да му достави писмена изјава од 
подизведувачот, дека подизведувачот е исплатен за набавените стоки, обезбедените 
услуги или изведените работи, во рок од 60 дена од денот на исплаќање на фактурата 
од страна на Договорниот орган на Носителот на набавката. 

8. ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА 

8.1. Договорниот орган може да ја поништи постапката за доделување на договор за 
јавна набавка ако: 

- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за 

постапките за јавна набавка согласно со овој закон, 

- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда, 

- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган, 

- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за 

јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот, 

- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или 

недостатоци, 

- добие инструкции од Бирото да ја поништи постапката во управна 

контрола или поради технички проблем на ЕСЈН кој не може да се 

надмине на поинаков начин,  

- постапката ја поништува Државната комисија за жалби по јавни набавки 

или 

- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на 

договорниот орган. 

8.2. Договорниот орган ги известува сите учесници во постапката за јавна набавка 
преку ЕСЈН, најдоцна во рок од три дена од денот на поништувањето, во врска со 
престанокот на обврските на учесниците што произлегуваат од поднесувањето на 
понудите и за причините за поништување на постапката. 

9. ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА 
НАБАВКА 
 
9.1. Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на 
конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Царинска управа на Репбулика Македонија има потреба од набавка на услуга за 
тековно одржувње на граничните премини и Централната управа. Објектите кои се 
предмет на тековното одржување се наоѓаат на граничните премини и управните 
згради на Царинарница Битола, Царинарница Скопје, Царинарница Штип, 
Царинарница Куманово, Царинарница Гевгелија и Царинска управа или наведено 
поединечно: 

• Објекти на Царинската управа (стар и нов објект), Ц-ца Скопје, ГП Блаце,  

ГП Јажинце  

• ГП Табановце, ГП Пелинце,ГП Деве Баир, 

• ГП Делчево,  Ново Село,  Стар Дојран, Богородица, 

• Управна зграда Ц-ца Битола, ГП Меџитлија,  ГП Стење,  ГП Свети Наум,  

ГП Ќафасан  и ГП Блато, а по изградбата и минување на гарантниот период и 
ГП Маркова Нога и ГП Клепало. 
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Економскиот опреатор (избраниот извршител на услуги и градежни работи) е должен 
да излезе на терен и да интервенира во рок не подолг од 24 часа од добиениот писмен 
налог (по пошта и/или е-пошта) од страна на овластено лице од Царинска Управа како 
Корисник на услугите. Доколку проблемот не може да се отстрани за 24 часа, 
Економскиот оператор е должен да побара дополнителен рок кој ќе го усогласи со 
Царинската управа.  

Доколку се јави потреба од итна интервенција, надвор од работното време, налог 
може да се даде и со телефонски повик, а наредниот работен ден ќе следи писмен 
налог (по пошта и/или е-пошта) за интервенција потпишан од овластеното лице на 
Царинска Управа. 

Доколку за извршување на поправка биде потребно вградување на делови и 
материјали кои не се предвидени со Спецификација на услуги за тековно одржување 
на гранични премини и централна управа, истите ќе бидат фактурирани по набавна 
цена зголемена за 6%. Царинската управа има право по свое барање да изврши увид 
на влезната фактура за набавените делови и да побара доказ за плаќање на 
набавената фактура на економскиот оператор. 

Економскиот оператор е должен при извршувањето на градежните работи да води 
градежна книга. 

Економскиот оператор е должен при изведувањето на градежните работи да ги 
примени сите потребни мерки за заштита на објектите и заштита на вработените 
вклучени во изведбата на градежните работи, како и сите сигурностни мерки за 
заштита на животот и здравјето на вработените во Царинска управа.  

Економскиот оператор се обврзува до Царинската управа да достави атести за 
вградените материјали како и сите фабрички гаранции за вградените уреди и 
опраема. 

Доколку при прием се утврдат недостатоци се изготвува Записник и се дава 
дополнителен рок за отстранување на недостатоците.  

Економскиот оператор се обврзува дека ќе обезбеди гарантен рок за квалитет на 
извршените работи во времетраење од 6 месеци од денот на записничкото 
примопредавање на извршените работи. 

Економскиот оператор е должен во рок од 3 дена да ги отстрани сите недостатоци кои 
ќе се јават во гарантниот  рок, по пријава на Договорниот орган. 
 
Транспортни трошоци се признаваат само ако седиштето на економскиот оператор е 
различно од седиштето на сервисирање во Царинска управа. Царинската управа на 
Република Северна Македонија признава транспортни трошоци во висина од 20 
денари за поминат километар од седиштето на економскиот оператор до местото на 
интервенција. 

За еден вид интервенција (еден налог за работа) независно колку пати ќе се 

оди се признаваат само едни транспортни трошоци.  

Исто така, за повторена иста интервенција (рекламација ) не се признаваат 

транспортни трошоци.   
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Спецификација на услуги за тековно одржување на гранични премини и централна 
управа: 
 
 

Л И СТ А 1     

Ред. 
број 

ОПИС НА ПОЗИЦИИ 
Единечн
а  мерка                  

Количина 

I I-    1.ЗЕМЈАНИ РАБОТИ    

1.   Машински ископ на земја III категорија во тесен откоп     

  -  до 1 м - без подупирачи м3 1 

  - од  1-2 м1 длабочина со подупирачи  м3 1 

  - од  2-4 м1 длабочина со подупирачи м3 1 

2.   
Рачен ископ на земја тесен откоп за отстранување дефект 
на водоводна и канализациона инсталација на 
длабочина од 0,8 - 1,2 м. 

м3 1 

3.   

Затрупување на ровови од водоводна и канализациона 
инсталација со набивање во слој од 5 - 20 см , со 
ископаниот материјал на лице место, длабочина од 0,8 - 
1,2 м. 

м3 1 

4.   
Затрупување на ровови од канализациона инсталација со 
толчаник со набивање во слоеви од 30 см. 

м3 1 

5.   
Поставување на песок во ров во слој по 10 см. за 
поставување на канализација 

м2 1 

6.   Грубо планирање земја  м2 1 

7.   Фино планирање на дно на ров м2 1 

8.   
Транспорт на шутот со камион надвор од објект со рачен 
утовар. 

    

  - до 5 км . м3 1 

  - до 10 км. м3 1 

9.   Спуштање на шут од објект м3 1 

  - со макара м3 1 

10.   Работа со компресор (вклучен ракувач). час 1 

11.   Црпење на вода со електрична пумпа (вклучен ракувач) час 1 

12.   Рачно копање на асфалт д=4-7 см. м2 1 

13.   
Чистење на бетонска подлога и прскање со битуменска 
емулзија. 

м2 1 

14.   Поставување на асфалт д=4-7 см. м2 1 

15.   Машинско сечење на асфалт со дебелина 10-14 см. м2 1 

16.   Поставување на асфалт БНС 22 2х6 см д=10-14 см м2 1 

17.   
Крпење на ударни дупки на асфалтни површини со АБ-11 
со дебелина д=4-7 см со сите претходни работи 
(засекување, чистење и прскање со емулзија) 

м2 1 



31 

 

18.   
Крпење на ударни дупки на асфалтни површини со АБ-8 
со дебелина д=6-14 см со сите претходни работи 
(засекување, чистење и прскање со емулзија) 

м2 1 

19.   Машинско рамнење на асфалтни површини м² 1 

20.   Изработка на  тампон слој од толченик со набивање м3 1 

21.   
Прекопување на улица и рушење улични тротоари (бетон 
или асфалт) д=10-14 см.  

    

  машински м3 1 

  рачно м3 1 

  I-2. ЅИДАРСКИ РАБОТИ     

22.   Ѕидање на преграден ѕид со продолжен малтер 1:3:9     

  - со тула д = 12 см м2 1 

  - со тула д = 20 см м2 1 

  - со тула д = 25 см м2 1 

  - со бетонска тула  д = 14 см м2 1 

23.   
Ѕидање на ѕидови со блок тула со продолжен малтер 
1:3:9 

    

  - д=20 см м2 1 

  - д=25 см м2 1 

24.   Малтерисување на ѕид во два слоја со продолжен малтер     

  - до 5 м² м2 1 

  - над 5 м² м2 1 

25.   Малтерисување на ѕид од тула со цементен малтер 1:3 м2 1 

26.   

Изработка на фасада со абриб 3-4мм-пластична фасада, 
со претходна припрема (обезпрашување) и поставување 
стиропор со d= 5 sm, прицврстен на фасадата 
дополнително со шрафење, со поставување на мрежа за 
абриб (без скеле), боја по избор на нарачателот 

м² 1 

27.   

Изработка на фасада со абриб 3-4мм-пластична фасада, 
со претходна припрема (обезпрашување) и поставување 
стиропор со d= 5 sm, прицврстен на фасадата 
дополнително со шрафење, со поставување на мрежа за 
абриб  (со поставување скеле до мах 5 ката), боја по 
избор на нарачателот 

м2 1 

28.   Симнување на малтер од ѕидови. м2 1 

29.   
Малтерисување на рамни и коси бетонски плочи со 
продолжен малтер (1:3:9) во два слоја со претходно 
шприцање со цементно млеко 

м2 1 

30.   
Рушење на ѕид од тула, ѕидан со продолжен или варов 
малтер без подпирање д=12 см. 

м2 1 

31.   Рушење на ѕид од полна тула д=25 см. м2 1 

32.   
Пробивање на дупки во ѕид од тула д=25 см Ф=200 мм за 
водоводна инсталација со доведување во првобитна 
состојба 

парче 1 
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33.   
Пробивање на дупки во ѕид од бетон за канализациона 
инсталација со доведување во првобитна положба Ф 100 
мм 

парче 1 

34.   
Пробивање на дупки во ѕид од бетон за водоводна 
инсталација Ф 6/4”.со доведување во првобитна положба  

парче 1 

35.   
Пробивање на дупки во ѕид од 1/2 тула со доведување во 
првобитна положба (за водовод и канализација) 

парче 1 

36.   
Пробивање на дупки Ф 100 мм во армирано бетонска 
плоча со доведување во првобитна положба 

парче 1 

37.   Пробивање на отвор за врата (до 2 м2) во ѕид од тула парче 1 

38.   
Изработка на скеле за фасада за интервенции до 5 м1 
висина. 

м2 1 

39.   
Изработка на скеле за фасада за интервенции над 5 м1 
висина. 

м2 1 

40.   
Преработка на подови во купатило со сите пропратни 
позиции: 

    

  - Вадење на постоечки плочки м2 1 

  - Вадење на кошулка и хидро изолација м2 1 

  - Демонтажа и монтажа на санитарии парче 1 

  
- Демонтажа и монтажа на водоводни и канализациони 
цевки 

м1 1 

  
- Поставување на нова хидро изолација, најмалку три 
слоја, (еден ладен, два врели премази и еден воалбит 25) 

м2 1 

41.   Рушење на ѕид од гипс картонски табли д=10 см м2 1 

42.   
Монтажа на преграден ѕид од КНАУФ табли со 
поставување на тервол како изолација 

    

  - д=10 мм - еднострано обложен м2 1 

  - д=10 мм - двострано обложен м2 1 

43.   
Монтажа на преграден ѕид од КНАУФ табли 
водонепропусен со поставување на тервол како 
изолација 

    

  - д=10 мм - еднострано обложен м2 1 

  - д=10 мм - двострано обложен м2 1 

44.   Бандажирање на фуги и споеви со бандаж трака м1 1 

45.   
Обработка на фасадни ѕидови со абриб 1-2 мм преку 
мрежа- крпење на фасада 

м2 1 

46.   Изолација на фасадни ѕидови со комби плочи д=8 см м2 1 

47.   
Изработка на спуштен таван тип “Хантер Даглас” со 
конструкција 

м2 1 

48.   
Изработка на спуштен таван тип “Армстронг” со 
конструкција 

м2 1 

49.   
Крпење на таван со сите подлоги претходно  малтер, 
радикол, длет маса и молерисување 

м2 1 
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I- 3. БЕТОНСКИ РАБОТИ И АРМИРАНО- БЕТОНСКИ 
РАБОТИ 

   

50. 

Изработка на цементна кошулка во пад д= 5 см со 
додаток за водонепропусност врз добро исчистена и 
натопена со цементно млеко бетонска подлога 

м2 1 

51. 
Изработка на цементна кошулка обработена до црн сјај 
со д=5 см 

м² 1 

52. 

Изработка на бетонски тротоар, бетонски патеки и сл., со 
МБ 20 врз постоечка пикована бетонска подлога д=8 до 
10 см 

м2 1 

53. Изработка на цементна кошулка-пердашена д=5 см м2 1 

54. Вградување на бетон МБ 20 за разни потреби без оплата м³ 1 

55. Вадење на цементна кошулка м2 1 

56. 
Бетонирање на шахти за водомер 1/1м до висина од 1м, 
комплет со лиен железен капак од 30 кг. 

парче 1 

57. Бетонирање на канализациона шахта без капак х=до 1м. парче 1 

58. Изработка на кинета во шахта. м1 1 

59. Бетонирање капак за шахта 60/60 см. д=10 см, МБ 20. парче 1 

60. 

Бетонирање на армирано бетонски ѕид со МБ-20, д=20 см 
во еднострана оплата. 

м3 1 

61. 

Бетонирање на армирано бетонски темели во еднострана 
оплата со МБ 20 

м3 1 

62. 

Бетонирање на армирано бетонски  темели во двострана 
оплата со МБ 20 

м3 1 

63. 

Бетонирање на армирано бетонски зидови  во двострана 
оплата со МБ 30 

м3 1 

64. 

Рушење на бетонска подлога д=10 см со изнесување на 
шутот надвор од објектот 

м2 1 

65. 
Рушење на бетонска подлога д=до 5 см м2 1 

66. 
Поставување ивичници МБ 30 на подлога од мешавина 
од песок и цемент 

м2 1 

67. 

Вадење на бехатон плочи, набавка и поставување на 
бехатон плочи на подлога од мешавина од песок и 
цемент 

м2 1 

68. 

Машинско рушење на армирано-бетонски темели, 
ѕидови, столбови и плочи 

м3 1 

69. Набавка, спремање и поставување на глатка арматура     

 -до Ф 12 мм кгр 1 

 - над Ф 12 мм кгр 1 

70. Набавка, спремање и поставување на ребраста арматура     
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 - до Ф 12 мм кгр 1 

 - над Ф 12 мм кгр 1 

71. 

Набавка, спремање и поставување на мрежаста арматура 
МАГ 500/550 

кгр 1 

       

   Л И С Т А  2     

Ред. 
број 

ОПИС НА ПОЗИЦИИ 
Единечн
а  мерка 

Количина 

        

 II II - 1.СТОЛАРСКИ РАБОТИ     

72. 

Набавка и поставување на крило од врата со демонтажа 
на старото и изработка на ново дупло шперовано 80/200 

парче 1 

73. 

Набавка и поставување на крило од врата со демонтажа 
на старото и изработка на ново дупло  шперовано 90/200 

парче 1 

74. Дотерување (ампасирање) на прозорски крила парче 1 

75. Дотерување (ампасирање) на крило од врата парче 1 

76. 
Демонтажа, набавка и поставување на прозорско крило 
комплет со оков без стакло 

    

  - надворешно 60/140 парче 1 

  - надворешно 120/140  парче 1 

77.   
Демонтажа, набавка и поставување на врата од тврдо 
пресувана иверка, шпер плоча или медијапан (по избор 
на нарачателот) со каса и термопан стакло 

    

  -          60x200 парче 1 

  -          70x200 парче 1 

  -          80x200 парче 1 

  -          90x200 парче 1 

  -          100x200 парче 1 

78.   
Демонтажа, набавка и поставување на дрвена врата со 
каса и исполна  

    

  -          60x200 парче 1 

  -          70x200 парче 1 

  -          80x200 парче 1 

  -          90x200 парче 1 

  -          100x200 парче 1 

79.   
Демонтажа, набавка и поставување на алуминиумска 
врата со каса и термопан стакло 

    

  -          60x200 парче 1 
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  -          70x200 парче 1 

  -          80x200 парче 1 

  -          90x200 парче 1 

  -          100x200 парче 1 

80.   
Демонтажа, набавка и поставување на пластична врата 
со каса и исполна од панел 

    

  -          60x200 парче 1 

  -          70x200 парче 1 

  -          80x200 парче 1 

  -          90x200 парче 1 

  -          100x200 парче 1 

81. 
Демонтажа, набавка и поставување на ПВЦ прозор со пет 
комори – фиксенсо термопан стакло и оков 

м² 1 

82. 

Демонтажа, набавка и поставување на алуминиумски 
прозор со пет комори, термопан стакло со крило  и оков 

м² 1 

83. 
Поправка на работно биро со промена на работна плоча 
или замена 

парче 1 

84. 

Поправка на работни столици (вртливи со разни 
механизми за подигање) само механизмот за вртење и 
подигање 

парче 1 

85. Претапацирање на фотељи со мебел штоф м2 1 

86. 

Демонтажа, набавка и поставување на полици од иверка 
комплет во плакари, отворени и затворени со висина до 
2,5м, со пет полици 

м1 1 

87. 

Демонтажа, набавка и поставување на метални полици 
со метални држачи комплет со висина до 2,5м, со 6 
полици и 4 столба 

м1 1 

88. Демонтажа, набавка и поставување на трукери парче 1 

89. Демонтажа, набавка и поставување на шилдови парче 1 

90. 
Демонтажа, набавка и поставување на алуминиумски 
прозор комплет со каса и термопан стакло 

    

  -60x140 парче 1 

  -120х140 парче 1 

91. 

Демонтажа, набавка и поставување на алуминиумски 
прозор комплет со каса и термопан стакло со дим. над 
120х140 

парче 1 

92. 
Поставување на повратник (автомат) за присилно 
затварање на врата 

парче  1 

93. 
Демонтажа, набавка и поставување на венецијанер 
ролетни 

м2 1 

94. Демонтажа, набавка и поставување на вариолајт завеси м2 1 

95. 
Демонтажа, набавка и поставување на комплет брава за 
дрвена врата 

парче 1 
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96. 
Демонтажа, набавка и поставување на цилиндер за брава 
за дрвена врата 

парче 1 

97. 
Демонтажа, набавка и поставување на обична брава со 
клуч 

парче 1 

98. Обработка со пурпен спој на ѕид и столарија. м1 1 

99. Демонтажа на врата со каса парче 1 

 II - 2.ПАРКЕТАРСКИ РАБОТИ (ПОДОПОЛАГАЧКИ)     

100. Набавка и поставување на лајсни-букови м1 1 

101. Набавка и поставување на ламинат со лајсни м2 1 

102. Набавка и поставување на паркет м2 1 

103. Вадење на под (од различни материјали) м2 1 

104. 

Демонтажа, набавка и поставување на водоотпорна 
иверица на постоечка конструкција. 

м2 1 

105. Набавка и поставување на линолеум со лајсни м2 1 

106. 

Поставување на слеп под преку летви со димензии 5/8 см 
(II класа), од даска д=3 см. 

м2 1 

107. 

Демонтажа на оштетен под од даски, лимена 
конструкција од скара со одвоз на отпадот 

м2 1 

 
 
II-3   СТАКЛАРСКИ РАБОТИ 

    

108.  Застаклување со обично стакло     

  - од 3 мм м2 1 

  - од 4 мм  м2 1 

  - од 6 мм м2 1 

  - од 10 мм м2 1 

  - армирано м2 1 

  - термопан 4 + 12 + 4 м2 1 

109.   Застаклување со стоп сол стакло      

  - од 8 мм м2 1 

  - од 10 мм м2 1 

  - од 12 мм м2 1 

110.   
Набавка и поставување на лексан или плексиглас во 
соодветна метална рамка                                                                     

    

  
  
  

Лексан -д = 8 мм м2 1 

Лексан -д = 10 мм м2 1 

 Лексан -д = 12 мм м2 1 
Плексиглас -д = 8 мм м2 1 

Плексиглас -д = 10 мм м2   1 

   II- 4.КЕРАМИЧАРСКИ И ТЕРАЦЕРСКИ РАБОТИ     
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111.  
Набавка и поставување на подни керамички плочки I 
класа со цементен малтер 

    

  До30/30 см. м2 1 

  Над30/30 см. м2 1 

112.  
Набавка и поставување на ѕидни плочки I класа со 
цементен малтер 

    

  до 30/30 см. м2 1 

  над 30/30 см. м2 1 

113.  Набавка и поставување на плочки на ѕид за цокле м1 1 

114.   Демонтажа на ѕидни и подни плочки     

  - лепени на цементен малтер м2 1 

  - лепени на лепак м2 1 

115.  
Набавка и поставување на мермерни плочи на ѕид и под - 
среден квалитет д=2см 

м2 1 

116.  Фугирање на плочки м1 1 

        

 II- 5.МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ     

117. Глетовање на ѕидови и тавани со гипс или глет маса м2 1 

118. 
Стругање на стари ѕидови од постоечкиот материјал со 
премачкување на ѕидови со У врска 

м2 1 

119. 
Молерисување на стари ѕидови и тавани со поликолор м2 1 

120. 
Боење на разни цевки до Ф 3” м1 1 

121. 
Мрсно боење на радијатори со сите пред-работи м2 1 

122. Мрсно боење на челична конструкција м2 1 

123. 

Чистење и заштита со основен премаз (минизирање) на 
челична конструкција 

м2 1 

124. 

Мрсно фарбање на разни предмети од железо и 
гелендери 

м2 1 

125. 
Боење на фасада со фасадекс м2 1 

126. 
Боење со мрсна боја на просторни решетки со претходно 
чистење на зарѓани делови на подвижно скеле 

м2 1 

127. 

Хоризонтално обележување на асфалтни, бетонски и 
бехатон површини со специјална боја за патишта со 
претходно чистење на површини со компресор 

м2 1 

128.   

Изработка на ѕидовите со готов малтер д=5мм,  со 
претходно обезпрашување, шпаклирање на ѕидовите со 
лепак (стирокол или сл.) за врска на стариот малтер со 
новиот,бело бојадисан 

м2 1 
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 II- 6.ИЗОЛАТЕРСКИ  РАБОТИ     

129.   
Изработка на хидроизолација со поставување на ПВЦ 
фолија со преклоп и заварување на споевите  

м2 1 

130.  
Изработка на хидроизолација на кровови или тераси со 
премаз од битулит, три топли премази и два слоја на 
соодветна тер хартија, со преклоп на споевите 

м2 1 

131.   
Набавка и поставување на грејачи за хоризонтални и 
вертикални олуци 

м1 1 

       

 
  
Л И С Т А  3 

    

Ред. 
број 

ОПИС НА ПОЗИЦИИ 
Единечн
а мерка 

Количина 

III  
III-1 Позициите вклучуваат и Демонтажа, набавка на 
материјал  

    

132.  
Демонтажа на стари вертикални и   хоризонтални олуци 
од поцинкуван лим, со одвоз до депонија 

м1 1 

133.   
Набавка и поставување на вертикални и хоризонтални 
олуци од поцинкуван лим  

    

  - р.ш. 0,4-0,5 м м1 1 

  - р.ш. 0,5-0,7 м м1 1 

  -р.ш. 0,7-0.9м м1 1 

134. 

Набавка и поставување на собирно котле за атмосферска 
вода од поцинкуван лим со демонтажа на старото и 
вршење припрема за поставување со бетонско заливање 
и изведба на изолација 

парче 1 

135. 

Опшивање на парапет од поцинкуван лим 0,55мм р.ш. 30-
50 см со демонтажа на постоечкиот 

м1 1 

136. 

Опшивање на ували со поцинкуван лим 0,55 мм р.ш. 50-70 
см со демонтажа на старите 

м1 1 

137. 

Набавка и поставување на прозорски банци со ширина од 
25 см од поцинкуван лим 0,55 мм со демонтажа на 
старите 

м1 1 

138. 
Набавка и поставување на вентилациони глави од 
поцинкован лим Ф 125 

парче 1 

139. Чистење на олуци од ѓубре м1 1 

140. 
Набавка и поставување на борија од поцинкован лим ф 
120мм 

м1 1 

141. 

Набавка и поставување на самплекс од поцинкован лим 
со ширина 50-70 см 

м1 1 

142. Набавка и поставување на калкански иксни рш 50-70 см м1 1 
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143. 

Набавка и поставување на вертикални и хоризонтални 
олуци од пластифициран лим                       

    

 - РШ 0,4-0,5 м  м1 1 

  - РШ 0,5-0,7 м  м1 1 

  - РШ 0,7-0,9 м  м1 1 

144. 

Набавка и поставување на собирно котле за атмосферска 
вода од пластифициран лим со демонтажа на старото и 
вршење припрема за поставување со бетонско заливање 
и изведба на изолација 

парче 1 

145. 

Опшивање на парапет од пластифициран лим 0.55 мм., 
рш 30-50 см. со демонтажа на постоечкиот 

м1 1 

146. 

Опшивање на ували од пластифициран лим 0.55 мм., рш 
50-70 см. со демонтажа на старите 

м1 1 

147. 

Изработка на прозорски банци со ширина 25 цм од 
пластифициран лим 0.55 мм. со демонтажа на старите 

м1 1 

148. 

Набавка и поставување на вентилациони глави од ПВЦ 
лим Ф 125 мм.  

парче 1 

149. 

Набавка и поставување на самплекс од пластифициран 
лим со ширина 50-70 см 

м1 1 

150. 

Набавка и поставување на калкански иксни од 
пластифициран лим рш 50-70 см 

м1 1 

151. Набавка и поставување на капак на штуцна парче 1 

152. 
Набавка и поставување на снегобрани со L=1м на кров од 
лим 

парче 1 

153. 

Обработка на сливници на непроодни и проодни рамни 
тераси – комплет со бетонско заливање и припрема со 
изведба на изолација 

парче 1 

    

  III-2  ПОКРИВАЧКИ РАБОТИ     

154. Вадење на стара хидроизолација м2 1 

155. Вадење на пластифициран лим од кров м2 1 

156. 

Набавка и поставување на пластифициран лим на кров со 
д = 0,55mm 

м2 1 

157. 

Набавка и поставување на пластифициран профилисан 
лим на кров со д = 0,55mm 

м2 1 

158. Изработка на слеме од пластифициран лим РШ 50 -70 см м1 1 

159. 
Набавка и поставување на нов ребраст поцинкован лим 
на кров 

м2 1 

160. 
Набавка и поставување на нов рамен поцинкован лим на 
кров 

м2 1 

161. 
Изработка и поставување дрвена решетка за едноводен 
кров со распон до 10 м. 

м2 1 

162. 
Изработка и поставување дрвена решетка за двоводен 
кров со распон до 10-12м. 

м2 1 
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163. Рушење на дрвена кровна конструкција м2 1 

164. Вадење на летви од кровна конструкција м2 1 

165. 

Ковање на дашчана подлога со д=2,2 см за поставување 
на тер хартија на кров  

м2 1 

166. 

Ковање летви како носива подлога за поставување на 
керамиди на кров со д=2,2 см 

м2 1 

167. Демонтажа и слегување на керамиди од кров м2 1 

168. 

Вметнување на рогови во кровна конструкција и 
демонтажа на постојните 

м1 1 

169. Набавка и поставување на нови керамиди на кров м2 1 

170. Набавка и поставување на нов кров од шиндра м2 1 

        

  III - 3  БРАВАРСКИ РАБОТИ     

171.  Изработка на разна браварија     

  - од полно железо кгр 1 

  - од шупли профили кгр 1 

172. 
Демонтажа, набавка и поставување на комплетна брава 
за метална врата 

парче 1 

173. 
Демонтажа, набавка и поставување на цилиндер за брава 
на метална врата 

парче 1 

174. Набавка и поставување на алуминиумски лајсни за стакло м1 1 

175. Набавка и поставување на ушки за катанец парче 1 

176. Набавка и поставување на катанец парче 1 

177. 

Изработка на метален капак од бродски лим од Д 10 мм 
за шахти со ширина 0,8 до 1,2 м 

парче 1 

178. 
Демонтажа, набавка и поставување на рамен лим на 
врати 

м2 1 

179. 

Демонтажа, набавка и поставување на поцинкувана 
мрежа на ограда со висина од 2,2 м со затегната 
поцинкувана жица во горниот и долниот појас и 
дијагонали прицврстени на метални столбови со Ф=2” и 
h=2,5 м 

м2 1 

180. 

Демонтажа, набавка и поставување на подвижна метална 
врата со нестандардни димензии со паралелно и 
странично отварање со помош на метални или гумени 
тркалца 

м2 1 

181. Демонтажа на метален прозор парче 1 

182. Демонтажа на метална врата парче 1 

183.  Набавка и поставување на метален капак за шахта     

  -          За фекална канализација  парче 1 

  -          За атмосферска канализација парче 1 
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184. 

Набавка и поставување на нов сообраќаен знак 
(вертикална сигнализација) Ф 600, 600х600, со изработка 
на АБ фундамент 

парче 1 

185. 
Набавка и поставување на метални табли 50х80см со 
натпис и симболи на Царинска управа 

парче 1 

186. 

1. Набавка и поставување на информативна табла 
80х120см, флуоресцентна, на подконструкција, на 
бетонски фундамент со натпис и симболи на Царинска 
управа 

парче 1 

2.Набавка и поставување на информативна табла 
100х200см, флуоресцентна, на подконструкција, на 
бетонски фундамент со натпис и симболи на Царинска 
управа 

парче 1 

        

 
  
Л И С Т А  4 

    

Ред.  
број 

ОПИС НА ПОЗИЦИИ 
Единечн
а мерка 

Количина 

 IV  ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА     

 
Позициите вклучуваат и Демонтажа, набавка на 
материјал 

    

187.  
Набвка и поставување на пумпи за водоснабдување со 
моќност Р= 3-5 kW и висина h= 30-50м 

парче 1 

188. 
Демонтажа, набавка и поставување на бојлер од 10 л. со 
цевчиња 

парче 1 

189. 

Демонтажа, набавка и поставување на бојлер од 50 - 80 
литри со ребрасти цевки и сигурносен вентил. 

парче 1 

190. 
Демонтажа, набавка и поставување на прохром панцир 
цевки за бојлер 

парче 1 

191. 
Демонтажа, набавка и поставување на сигурносен вентил 
на бојлер 

парче 1 

192. 
Демонтажа, набавка и поставување панцир цевки за мал 
бојлер 

парче 1 

193. 
Демонтажа, набавка и поставување на обична туш 
батерија 

парче 1 

194. 
Демонтажа, набавка и поставување на туш батерија - 
еднорачна 

парче 1 

195. 
Демонтажа, набавка и поставување на батерија (мешалка 
топла-ладна) за умивалник или садопер 

парче 1 

196. Демонтажа, набавка и поставување на славина      

  - обична парче 1 

  - подвижна парче 1 

  - фиксна парче 1 

  - со холендер парче 1 
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197. 

Набавка и поставување на едноделен метален садопер со 
собирач за маснотии 

парче 1 

198. 

Набавка и поставување на дводелен метален садопер со 
собирач за маснотии 

парче 1 

199. 
Демонтажа, набавка и поставување на полимерен 
(пластичен) чучавец комплет со сите пропратни работи 

парче 1 

200. 
Демонтажа, набавка и поставување мијалник I класа 
среден тип 

парче 1 

201. Демонтажа, набавка и поставување на мијалник II класа парче 1 

202. Демонтажа, набавка и поставување на сифон на мијалник парче 1 

203. 

Демонтажа, набавка и поставување на ВЦ шоља I класа 
стандард со капак 

парче 1 

204. 

Демонтажа, набавка и поставување на метален чучавец 
комплет со сите пропратни работи 

парче 1 

205. Демонтажа, набавка и поставување капак на ВЦ шоља. парче 1 

206. 
Демонтажа, набавка и поставување штуцна на ВЦ шоља 
Ф=100 мм. 

парче 1 

207.  
Демонтажа, набавка и поставување на одводна цевка од 
казанче до ВЦ шоља Ф 5/4” 

    

  - пластична за високо монтажно парче 1 

  - пластична за ниско монтажно парче 1 

208. Демонтажа, набавка и поставување на ЕК вентил парче 1 

209. Демонтажа, набавка и поставување на ВЦ казанче парче 1 

210. 
Демонтажа, набавка и поставување на арматура за ВЦ 
казанче 

парче 1 

211. 
Демонтажа, набавка и поставување на спојна цевка 
од1/2” за ВЦ казанче.  

парче 1 

212. 

Демонтажа, набавка и поставување на топ сифон ливен, 
со бетонирање и припрема со изведба на изолација 

    

  - Ф = 50 парче 1 

  - Ф = 70 парче 1 

213.  
Демонтажа, набавка и поставување на топ сифон 
пластичен со бетонирање и припрема со изведба на 
изолација 

    

  - Ф = 50 парче 1 

  - Ф = 70 парче 1 

214. 
Набавка и поставување на ливен сливник Ф=100 со 
бетонирање и припрема со изведба на изолација 

парче 1 

215. 

Набавка и поставување пластичен сливник Ф=100,  со 
бетонирање и припрема со изведба на изолација 

парче 1 

216. 
Демонтажа, набавка и поставување на одвод од 
санитарија (када и мијалник) 

парче 1 
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217. Демонтажа, набавка и поставување чизма за мијалник парче 1 

218. 

Демонтажа, набавка и поставување на водомер од 1/2” со 
потребен фитинг 0,5м1 поцинкована цевка и два вентила 

парче 1 

219. 
Демонтажа, набавка и поставување нов водомер до 1” со 
потребен фитинг 0,5м1 поцинкована цевка и два вентила 

парче 1 

220. 

Демонтажа, набавка и поставување нов водомер од 1” до 
3” со потребен фитинг 0,5м1 поцинкована цевка и два 
вентила 

парче 1 

221. 

Демонтажа, набавка и поставување на вентил на 
водомер од 1/2” видлив до 3/4” 

парче 1 

222. 

Демонтажа, набавка и поставување на прснат 
продужеток кај батерија или славина. 

парче 1 

223. Набавка и поставување на обично огледало до 1 м² парче 1 

224.  Набавка и поставување на држач за пешкир     

  - пвц парче 1 

  - пониклован парче 1 

225.  Набавка и поставување на држач за тоалет хартија     

  - пвц парче 1 

  - пониклован парче 1 

226.  
Набавка и поставување на црево за хидрант со млазница 
Л=15м 

парче 1 

227.  
Набавка и поставување на метално сандаче за хидрант 
(комплет) 

парче 1 

  - само вратичка парче 1 

228.  
Демонтажа, набавка и поставување на прснат фасонски 
дел на водоводна цевка со штемовање и малтерисување 
во плочки 

    

  - од 1/2”до 1” парче 1 

  - од  5/4”до6/4” парче 1 

  - од 2” до 3” парче 1 

229. Демонтажа, набавка и поставување на  пропусен вентил      

  - од 1/2” до 3/4 “ парче 1 

  - од 1” парче 1 

  - од 5/4” парче 1 

  - од 6/4” парче 1 

   - од 2” парче 1 

   - од 3” парче 1 

230.  
Демонтажа, набавка и поставување на шибер вентил 
видлив кај водомер 

    

  - од 1/2”и 3/4” парче 1 

  - од 1” парче 1 

  - од 5/4” и 6/4 “ парче 1 
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   - од 2” парче 1 

   -од 3” парче 1 

231.   
Демонтажа, набавка и поставување на поцинковани 
цевки видливи 

    

  - од  1/2” м1 1 

  - од 3/4” м1 1 
  - од 1” м1 1 

  - од 5/4” м1 1 

  - од 6/4” м1 1 
   - од 2” м1 1 

   -од 3” м1 1 

232.   
Демонтажа, набавка и поставување на поцинковани 
цевки во малтер со крпење 

    

  - од 1/2” м1 1 

  - од 3/4” м1 1 

  - од 1” м1 1 

  - од 5/4” м1 1 

  - од 6/4” м1 1 

  - од 2” м1 1 

   -од 3” м1 1 

233.   
Демонтажа, набавка и поставување на пластични 
канализациони цевки видливи 

    

  - од Ф 5о м1 1 
  - од Ф 70 м1 1 

  - од Ф 100 м1 1 

  - од Ф 125 м1 1 

  - од Ф 160 м1 1 
  - од Ф 200, 250 м1 1 

234.  
Демонтажа, набавка и поставување на ливени 
канализациони цевки невидливи 

    

  - од Ф 50 м1 1 

  - од Ф 70 м1 1 

  - од Ф 100 м1 1 

  - од Ф 125 м1 1 

  - од Ф 150 м1 1 

235.  
Демонтажа, набавка и поставување на пластични 
канализациони цевки невидливи 

    

  - Ф 50 м1 1 

  - Ф 70 м1 1 

  - Ф 100 м1 1 

  - Ф 125 м1 1 

  - Ф 160 м1 1 

  - Ф 200 м1 1 

236.   
Демонтажа, набавка и поставување на ливен фасонски 
дел на стара мрежа со штемување и малтерисување 
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  - Ф 50 парче 1 

  - Ф 70 парче 1 

  - Ф 100 парче 1 
  - Ф 125 парче 1 

  - Ф 150 парче 1 

237.  
Демонтажа, набавка и поставување на пластичен 
фасонски дел на стара мрежа со штемовање и 
малтерисување 

    

  - Ф 50 парче 1 
  - Ф 70 парче 1 
  - Ф 100 парче 1 

  - Ф 125 парче 1 

  - Ф 160 парче 1 

  - Ф 200 парче 1 

238.  
Демонтажа, набавка и поставување на пластичен 
фасонски дел на стара мрежа видлив 

    

  - Ф 50 парче 1 

  - Ф 70 парче 1 

  - Ф 100 парче 1 

  - Ф 125 парче 1 

  - Ф 160 парче 1 

  - Ф 200 парче 1 

239.  
Демонтажа на гусени цевки, набавка и поставување на 
пластични цевки за надворешна канализација како 
продолжеток на гусот 

    

  - Ф 50 м1 1 

  - Ф 70 м1 1 

  - Ф 100 м1 1 

  - Ф 125 м1 1 

  - Ф 160 м1 1 

  - Ф 200 м1 1 

240.  
Демонтажа, набавка и поставување на пластична 
водоводна инсталација     

    

  ф 1/2 “  м1 1 

  ф 3/4 “ м1 1 

  ф 1 “ м1 1 

  ф 2 “ м1 1 

241.  
Демонтажа, набавка и поставување на пластичен 
редуцир од 3/4 “ на 1/2 “ 

парче 1 

242.  
Демонтажа, набавка и поставување на пропусен вентил 
видлив пластичен од  

    

  - од 1/2” и 3/4 “ парче 1 

  - од 1” парче 1 

  - од 5/4” и 6/4 “ парче 1 
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  - од 2” и 3 “ парче 1 

243. 

Демонтажа, набавка и поставување на армирано црево 
1/2  за наводнување на зелени површини 

м1 1 

244. 
Набавка и поставување на армирано црево 3/4 за 
наводнување на зелени површини 

м1 1 

245. 

Набавка и поставување на фасонски делови на 
водоводна мрежа за наводнување на зелени површини 
(ПВЦ материјал) 

парче 1 

246. 
Демонтажа, набавка и поставување на парковски 
хидрант Ф1” 

парче 1 

247. 
Демонтажа, набавка и поставување на надворешен  
противпожарен хидрант  

    

  Ф=80/500мм парче 1 

  Ф-80/750мм парче 1 

  Ф=80/1100 мм парче 1 

248.  Демонтажа, набавка и поставување на писоар (комплет) парче 1 

249. 
Демонтажа, набавка и поставување на мијалник 
(комплет) 

парче 1 

250. 
Испитување и оспособување на водоводна инсталација 
(каде што има загуби на вода) 

парче 1 

251. 

Испитување и оспособување на канализациона 
инсталација (каде што има излевање на фекалии и 
канализациона вода) 

паушал 1 

252. Приклучување на постоечки водовод со потребен фитинг парче 1 

253. Отпушување канализација паушал 1 

254. 
Демонтажа, набавка и поставување на сонда во 
резервоар за вода 

парче 1 

255. 
Демонтажа, набавка и поставување на пресостат на 
резервоар за вода 

парче 1 

256. 
Демонтажа, набавка и поставување на пловак во 
резервоар за вода 

парче 1 

257. 
Демонтажа, набавка и поставување на циркулациона 
пумпа монофазна НО 40 

парче 1 

258. 
Демонтажа, набавка и поставување на циркулациона 
пумпа монофазна НО 65 

парче 1 

259. 
Демонтажа, набавка и поставување на топчести вентили 
од 5/4‘‘ 

парче 1 

260. 
Демонтажа, набавка и поставување на сигурносни 
вентили со опруга од 5/4‘‘ 

парче 1 

261. 
Демонтажа, набавка и поставување на сигурносни 
вентили од 6/4‘‘ 

парче 1 

262. Демонтажа, набавка и поставување на тајмер парче 1 

263. 
Демонтажа, набавка и поставување на затворен 
експанзионен сад до 200 литри 

парче 1 

       

       



47 

 

 
  
Л И С Т А  5 

    

Р
ед

ен
  

бр
о

ј 

ОПИС НА ПОЗИЦИИ 
Единечн
а мерка 

Количина 

V    ЕЛЕКТРИКА     

 
Позициите вклучуваат и Демонтажа, набавка на 
материјал 

   

264.  Полагање на кабел ПП под малтер со крпење     

  - 2 х 1,5 мм2 м1 1 

  - 3 х 1,5 мм2 м1 1 

  - 4 х 1,5 мм2 м1 1 

  - 3 х 2,5 мм2 м1 1 

  - 4 х 2,5 мм2 м1 1 

  - 5 х 2.5 мм2 м1 1 

  - 2х4 мм2 м1 1 

  - 4 х 4 мм2 м1 1 

  - 4 х 6 мм2 м1 1 

  - 5 х 6 мм2 м1 1 

  - 5 х 4 мм2 м1 1 

265.  
Вградување на Р проводник во постоечка цевка или на 
бакелитни шелни 

    

  - 1,5 мм2 м1 1 

  - 2,5 мм2 м1 1 

  - 4 мм2 м1 1 

  - 6 мм2 м1 1 

  - 10 мм2 м1 1 

  - 16 мм2 м1 1 

  - 25 мм2 м1 1 

  - 35 мм2 м1 1 

  - 50 мм2 м1 1 

266.  
Набавка и поставување на кабел ППОО поставен на 
бакелитни шелни на тула и бетон 

    

  3 х 1,5 мм2 м1 1 

  4 х 1,5 мм2 м1 1 

  5 х 1,5 мм2 м1 1 

  3 х 2,5 мм2 м1 1 
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  5 х 2,5 мм2  м1 1 

  5 х 4  мм2 м1 1 

  5 х 6 мм2  м1 1 

  5 х 10 мм2 м1 1 

  5 х 16 мм2 м1 1 

  4 х 25 мм2 м1 1 

  4 х 35 мм2 м1 1 

  4 х 50 мм2 м1 1 

  4 х 70 мм2 м1 1 

  4 х 95 мм 2 м1 1 

  4 х 120 мм2 м1 1 

267.  
Набавка и поставување на кабел РР на ѕид од тула и 
бетон со бакелитни шелни 

    

  - 3 х 1,5 мм2 м1 1 

  - 4 х 1.5 мм2 м1 1 

  - 3 х 2,5 мм2 м1 1 

  - 4 х 2,5 мм2 м1 1 

  - 5 х 2,5 мм2 м1 1 

  - 3 х 4 мм м1 1 

  - 4 х 4 мм2 м1 1 

  - 5 х 4 мм2 м1 1 

  - 5 х 6 мм2  м1 1 

  - 5 х 10 мм2 м1 1 

  - 5 х 16 мм2 м1 1 

268.   Набавка и поставување на кабел ПП-Л со пресек      

  - 2 х 0,75мм2 м1 1 

  - 3 х 0,75 мм2 м1 1 

  - 2 х 1,5 мм2 м1 1 

  - 3 х 1,5 мм2 м1 1 

  - 5 х  2,5 мм2 м1 1 

  - 5 х 6 мм2 м1 1 

269.   
Набавка на продолжен кабел ПП-Л со пресек 3 х 0,75 мм2 

со 3 отвора 
    

  L= 3m парче 1 

  L= 5m парче 1 

270.   
Набавка на продолжен кабел ПП-Л со пресек 3 х 0,75 мм2 

со 5 отвора 
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  L= 3m парче 1 

  L= 5m парче 1 

271.   
Набавка на продолжен кабел ПП-Л со пресек 3 х 1, 5 мм2 

со 3 отвора 
    

  L= 3m парче 1 

  L= 5m парче 1 

272.   
Набавка на продолжен кабел ПП-Л со пресек 3 х 1, 5 мм2 

со 5 отвора 
    

  L= 3m парче 1 

  L= 5m парче 1 

273.   Набавка и поставување на собен дигитален термостат парче 1 

274.   
Демонтажа, набавка и поставување на регулационен 
термостат за термопечка 

парче 1 

275.   
Демонтажа, набавка и поставување на термички 
термостат за термопечка 

парче 1 

276.   
Демонтажа, набавка и поставување на греачи за 
термопечка 

    

  - 1kw парче 1 

  - 1,5kw парче 1 

  - 2kw парче 1 

  - 2,5kw парче 1 

  - 3kw парче 1 

277. 

Набавка и поставување на предупредувачка лента за 
поставен кабел во земјен ров 

м1 1 

278. 
Набавка и поставување на заштитна коруба за посатавен 
кабел во земјен ров 

м1 1 

279. 
Демонтажа, набавка и поставување  на монофазна 
приклучница 

парче 1 

280. 
Демонтажа, набавка и поставување на трофазна 
приклучница 

парче 1 

281. 
Демонтажа, набавка и поставување на обичен 
прекинувач 

парче 1 

282. 
Демонтажа, набавка и поставување на сериски 
прекинувач 

парче 1 

283. 
Демонтажа, набавка и поставување на вкрстен 
прекинувач 

парче 1 

284. 
Демонтажа, набавка и поставување на тастери за 
скалишно светло 

парче 1 

285. 
Демонтажа, набавка и поставување на наизменичен 
прекинувач 

парче 1 

286. Демонтажа, набавка и поставување на тастери за ѕвоно парче 1 

287. 
Демонтажа, набавка и поставување на КИП прекинувач 
16А 

парче 1 
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288. Демонтажа, набавка и поставување на ОГ дозна парче 1 

289. 
Демонтажа, набавка и поставување на обичен ОГ 
прекинувач. 

парче 1 

290. 
Демонтажа, набавка и поставување на сериски ОГ 
прекинувач 

парче 1 

291. 
Демонтажа, набавка и поставување на наизменичен ОГ 
прекинувач 

парче 1 

292. 
Демонтажа, набавка и поставување на унакрсен ОГ 
прекинувач 

парче 1 

293. 
Демонтажа, набавка и поставување на монофазен шуко 
ОГ приклучница 

парче 1 

294. 
Демонтажа, набавка и поставување на трофезен шуко ОГ  
приклучница 

парче 1 

295. 
Демонтажа, набавка и поставување а прекинувач ОГ за 
бојлер 

парче 1 

296. 
Демонтажа, набавка и поставување на шуко втикнувач -
монофазен 

парче 1 

297. 
Демонтажа, набавка и поставување на шуко втикнувач-
трофазен  

парче 1 

298. 
Демонтажа, набавка и поставување на модуларни 
прекинувачи 

    

  - обичен прекинувач парче 1 

  - сериски прекинувач парче 1 

  - наизменичен прекинувач парче 1 

  - вкрстен прекинувач парче 1 

299.   Демонтажа, набавка и поставување на трафо 220/24 V парче 1 

300.  
Демонтажа, набавка и поставување на  топлив осигурач, 
комплет 

    

  - ЕЗ 63/63 А парче 1 

  - ЕЗ 63/35 А парче 1 

  - ЕЗ 25/25 А парче 1 

  - ЕЗ 25/16 А парче 1 

  - ЕЗ 25/10 А парче 1 

301.  Демонтажа, набавка и поставување на НВО осигурачи     

  НВО 63 А парче 1 

  НВО 80 А парче 1 

  НВО 100 А парче 1 

  НВО 125 А парче 1 

  НВО 160 А парче 1 
  НВО 200 А парче 1 
  НВО 250 А парче 1 

302.  
Демонтажа, набавка и поставување автоматски осигурач 
од 6-63 А 

    

   АО .Б 6А парче 1 
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  АО Б10 А парче 1 

  АО Б 16А парче 1 

  АО Б 20 А парче 1 

  АО Б 25 А парче 1 

  АО Б 32А парче 1 

  АО Б 40 А парче 1 

  АО Б 50 А парче 1 

  АО Б 63 А парче 1 

303. 
Демонтажа, набавка и поставување на патрони за 
осигурачи од 10-63 А. 

парче 1 

304. 
Демонтажа, набавка и поставување на капи за осигурачи 
од 10 А до 63 А. 

парче 1 

305. 
Демонтажа, набавка и поставување на арматури 4х18 со 
огледален растер комплет со флуо цевки  надгарадна 

парче 1 

306. 

Демонтажа, набавка и поставување на арматури 4х18 со 
огледален растер комплет со флуо цевки  вградна 

парче 1 

307. 

Демонтажа, набавка и поставување на арматури 4х18 со 
опална капа  комплет со флуо цевки  вградна 

парче 1 

308. 

Демонтажа, набавка и поставување на арматури 4х36 со 
огледален растер комплет со флуио сијалици надрадна 

парче 1 

309. 
Демонтажа, набавка и поставување на арматури 4х36 со 
огледален растер комплет со флуио сијалици вградна 

парче 1 

310. 
Демонтажа, набавка и поставување на арматури 4х36 со 
опална капа комплет со флуио сијалици надградна 

парче 1 

311.  
Демонтажа, набавка и поставување на арматури 4х36   
комплет со флуио сијалици во водонепропусна изведба 

парче 1 

312.  
Демонтажа, набавка и поставување на арматури 2х18   
комплет со флуио сијалици во водонепропусна изведба 

парче 1 

313.  
Демонтажа, набавка и поставување на флуоарматури  
комплет   

    

     1x18 W    парче 1 

     2x18  W  парче 1 

     1x36 W    парче 1 

     2x36 W    парче 1 

314. 
Демонтажа, набавка и поставување на таванска арматура 
Ф 300, комплет 

парче 1 

315. 
Демонтажа, набавка и поставување на таванска арматура 
Ф 250, комплет 

парче 1 

316. 
Демонтажа, набавка и поставување на таванска арматура 
Ф 150, комплет 

парче 1 

317. 
Демонтажа, набавка и поставување на таванска и ѕидна 
арматура, комплет 

парче 1 

318. 
Демонтажа, набавка и поставување само на кугла на коса 
или права арматура 

парче 1 

319. Демонтажа, набавка и поставување коса или права парче 1 
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арматура 

320. Демонтажа, набавка и поставување на бродска арматура парче 1 

321. Демонтажа, набавка и поставување фасонка со грло Е 40 парче 1 

 

Демонтажа, набавка и поставување на фасонка Е27 парче 1 

Демонтажана фасонка Е27, набавка и поставување на лед 
светилка до 5w  

парче 
1 

Демонтажана фасонка Е27, набавка и поставување на лед 
светилка до 10 w 

парче 
1 

Демонтажана фасонка Е27, набавка и поставување на лед 
светилка до 15w со сензорски делосетлив на движење 

парче 
1 

Демонтажана сите видови светилки (фасонски, 
арматурни, неонски и сл.),замена, набавка и поставување 
на лед светилки до 10 w 

парче 
1 

Демонтажана сите видови светилки (фасонски, 
арматурни, неонски и сл.),замена, набавка и поставување 
на лед светилки до 15 w 

парче 
1 

322. 
Демонтажа, набавка и поставување на термостат на 
бојлер 

парче 1 

323. 

Демонтажа, набавка и поставување на електричен грејач 
на бојлер од 80 литри 

парче 1 

324. 
Демонтажа, набавка и поставување на електричен грејач 
за бојлер од 10 литри 

парче 1 

325. 
Демонтажа, набавка и поставување на термометар на 
бојлер 

парче 1 

326. 
Демонтажа, набавка и поставување на панелен греач 
(панелка) до 2000w. 

парче 1 

327. 
Демонтажа, набавка и поставување на станска разводна 
табла со автоматски осигурачи 

    

  - со 3 осигурачи парче 1 

  - со 5 осигурачи парче 1 

  - со 8 осигурачи парче 1 

  - со 10 осигурачи парче 1 

  - со 12 осигурачи парче 1 

  - со 14 осигурачи парче 1 

  - со 16 осигурачи парче 1 

  - со 18 осигурачи парче 1 

  - со 24 осигурувачи парче 1 

  - со 36 осигурувачи парче 1 

328.  
Демонтажа, набавка и поставување на флуоресцентни  
цевки  

    

  - од 18 W парче 1 

  - од 36 W парче 1 

  - од 56 W парче 1 
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329.  
Демонтажа, набавка и поставување на сијалица од тип 
DULUХ D 

    

  - 18 W парче 1 

  - 21 W парче 1 

  - 26 W парче 1 

  - 35 W парче 1 

330.   
Демонтажа, набавка и поставување на пригушници за 
сијалици од тип DULUX D 

    

  - 18 W парче 1 

  - 21 W парче 1 

  - 26 W парче 1 

  - 35 W парче 1 

331.  
Демонтажа, набавка и поставување фасонки за 
флуоросцентни цевки 

парче 1 

332.   
Демонтажа, набавка и поставување на штедливи (разни 
видови, ленти и сл)LED сијалици со трафо 

    

  - 11 W парче 1 

  - 18 W парче 1 

  - 20 W парче 1 

  - 25 W парче 1 

  - 30 W парче 1 

  - 36 W парче 1 

  - 40 W парче 1 

333.   Демонтажа, набавка и поставување на склопки     

  - ЦН 10А парче 1 

  - ЦН 16А парче 1 

  - ЦН 25А парче 1 

  - ЦН 40А парче 1 

  - ЦН 63А парче 1 

    - ЦН 110А парче 1 

  - ЦН 160А парче 1 

  - фид склопка 25А парче 1 

  - фид склопка 40А парче 1 

  - фид склопка  63А парче 1 

334.  
Демонтажа, набавка и поставување на кабли како 
самоносечи и прибор за приклучок 

    

  - ХОО 2х16 мм м1 1 

  - ХОО 4х16 мм м1 1 
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  - ХОО 6х16 мм м1 1 

  - ХОО 4х70 мм м1 1 

  - Стега за 2х16 и 4х16 парче 1 

  - Стега за 4х35 и 4х70 парче 1 

  - Спојки АЛ-ЦУ парче 1 

335.  
Демонтажа, набавка и поставување на материјал за 
изработка на громобранска инсталација 

    

  - трака FeZn 25х4 мм         м1 1 

  - трака FeZn 20х3 мм м1 1 

  - унакрсна спојка  60х60х3 парче 1 
  - заштитна винкла Л=1,5 м парче 1 

  - држач за трака парче 1 

336.  Демонтажа, набавка и поставување на живина сијалица     

  - 80 W парче 1 

  - 125 W парче 1 

  - 250 W парче 1 

  - 400 W парче 1 

337.  
Демонтажа, набавка и поставување на натриумови 
сијалици од  

    

   - 70 W парче 1 

   - 150 W парче 1 

   - 250 W парче 1 

   - 400 W парче 1 

   - 1000 W парче 1 

338.  
Демонтажа, набавка и поставување на металхалогени 
сијалици од 2000 W 220 V 

парче 1 

339.  
Демонтажа, набавка и поставување на металхалогени 
сијалици од 2000 W 400 V со вградена запалка во 
сијалицата 

парче 1 

340.  
Демонтажа, набавка и поставување на пригушници за 
флуо цевки од:        

    

  - 18 W парче 1 

  - 36 W парче 1 

  - 56 W парче 1 

341.  
Демонтажа, набавка и поставување на пригушници за 
живини сијалици од         

    

  - 80  W парче 1 

  - 125 W парче 1 

  - 250 W парче 1 

  - 400 W парче 1 
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342.  
Демонтажа, набавка и поставување на пригушници за 
металхалогени сијалици  

    

  - 1000 W 220 V за металхалогени сијалици парче 1 

  - 2000 W 400 V за металхалогени сијалици парче 1 

343.  
Демонтажа, набавка и поставување на запалки за 
натриумовите сијалици од: 

  

 -  80 W парче 1 

  - 150 W парче 1 

  - 250W парче 1 

  - 400 W парче 1 

344. 
Демонтажа, набавка и поставување на запалка за 
металхалогени сијалици 1000 W  

парче 1 

345. 
Демонтажа, набавка и поставување на запалка за 
металхалогени сијалици 2000 W 

парче 1 

346. 
Демонтажа, набавка и поставување на обична сијалица 
40-100W 

парче 1 

347. 

Извршување на услуга со авто корпа за замена на 
сијалици на канделабри со височина 10, 12, 14 и повеќе 
метри 

парче 1 

348. 

Извршување на услуга со авто корпа за замена на 
сијалици под настрешница и за други потреби 

парче 1 

349. 
Демонтажа, набавка и поставување на фото реле (сонда ) 
за надворешно осветлување 

парче 1 

350. 
Демонтажа, набавка и поставување на гребенест 
прекинувач 

    

  -10 А парче 1 

  - 16 А парче 1 

  - 25 А парче 1 

  - 40 А парче 1 

  - 63 А парче 1 

  - 100 А парче 1 

  - 160 А парче 1 

351.  
Ископ на канал за положување на кабел и трака за 
громобранска инсталација за III и IV категорија 

м1 1 

352.  
Испитување на громобранска инсталација по мерно 
место 

парче 1 

353.  Преглед и тестирање  на ПП централа      

   - испитивање и поправка на зона час 1 

   - чистење на детектор (јавувач на пожар) парче 1 

   - Набавка и поставување на нов јавувач на пожар парче 1 

   - Набавка и поставување на индикатори парче 1 

   - Набавка и поставување на рачни јавувачи на пожар парче 1 
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354.  Демонтажа, набавка и поставување на     

  - АС склопки од 63 А парче 1 

  - АС склопки од 100 А парче 1 

  - АС склопки од 125  А парче 1 

  - АС склопки од 160  А парче 1 

  - АС склопки од 250 А парче 1 

  - АС склопки од 320 А парче 1 

  - АС склопки од 630 А парче 1 

355.  
 

Демонтажа, набавка и поставување на 4 полни 
контактори 

    

  - 20 А парче 1 

  - 25 А парче 1 

  - 40 А парче 1 

  - 63 А парче 1 

  - 100 А парче 1 

  - 125 А парче 1 

  - 160 А парче 1 

  - 250 А парче 1 

356.  Набавка и поставување на кабел РР 00     

  - 5 х 10 мм2 м1 1 

  - 5 х 16 мм2 м1 1 

  - 4 х 25 мм2 м1 1 

  - 4 х 35 мм2 м1 1 

  - 4 х 50 мм² м1 1 

  - 4 х70 мм² м1 1 

357.  
Услуга од автодигалка за разни потреби со висина 
поголема од 25 метри 

час 1 

358.  
Демонтажа, набавка и поставување на шпулни за 
контакторски склопници 

    

  - 20 А парче 1 

  - 25 А парче 1 

  - 40 А парче 1 

  - 63 А парче 1 

  - 100 А парче 1 

  - 125 А парче 1 

  - 160 А парче 1 

  - 250 А парче 1 
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359.   
Демонтажа, набавка и поставување на окидачи за струјна 
заштита на AS склопници 

    

  - 63 А парче 1 

  - 100 А парче 1 
  - 125 А парче 1 

  - 160 А парче 1 

  - 250 А парче 1 

  - 320 А парче 1 

  - 630 А парче 1 

360.  
Услуга од нисковлечечка приколка со влечно возило за 
разни потреби 

час 1 

361.  Услуга од камион за разни потреби час 1 

362.  Винкловање на електро мотори     

  од 1 до 3 кв парче 1 

  од 3 до 5 кв парче 1 

  од 6 до 10 кв парче 1 

363.   
Набавка и поставување на поцинкована цевка-2” како 
заземјувач 

м1 1 

364.  
Изведба на заштитно заземјување со набивање сонди 
/правење триаголник / 

парче 1 

365.  Мерење на отпорноста на електрични кабли парче 1 

366.  
Изработка на кабловска глава за наставување на 
енергетски кабли со Рајхем спојка 380 V / 1КВ ПП00 

    

  од 10 мм2   парче 1 

  од 16 мм2   парче 1 

  од 25 мм2   парче 1 

  од 35 мм2   парче 1 

  од 50 мм2   парче 1 

  од 70 мм2   парче 1 

  од 95 мм2   парче 1 

  од 120 мм2   парче 1 

367.  
Демонтажа, набавка и поставување на обичен рефлектор 
со халогена ампула / комплет /  

    

  од  150 W парче 1 

  од 300 W парче 1 

  од 500 W парче 1 

368.  
Демонтажа, набавка и поставување на халогена ампула 
за обичен рефлектор / комплет / 

    

  од 150 W парче 1 

  од 300 W парче 1 
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  од 500 W парче 1 

369.  
Демонтажа, набавка и поставување на метал халоген 
рефлектор со сијалица / комплет /  

    

  од  250 W парче 1 

  од 400 W парче 1 

  од 1000 W парче 1 

  од 2000 W парче 1 

370.  
Демонтажа, набавка и поставување на метал халогена 
сијалица / комплет /  

    

  од 250 W парче 1 

  од 400 W парче 1 

  од 1000 W парче 1 

371.  
Демонтажа, набавка и поставување на метал натриумов 
рефлектор со сијалица / комплет / 

    

  од  250 W парче 1 

  од 400 W парче 1 

  од 1000 W парче 1 

372. Изработка на бетонски фундамент за канделабра  м3 1 

373. Чистење на стакло од рефлектори  парче 1 

374. Набавка и поставување на акумулатори од   12 V; - 135 А парче 1 

375. Набавка и поставување клеми за акумулатор 12 V ; 45-75 A парче 1 

376. Набавка и поставување  ВС клеми  парче 1 

377. 
Набавка и поставување туљци за правење завршетоци за 
повеќежилни лицнасти кабли 1,5-10 мм2 

парче 1 

378. 
Демонтажа, набавка и поставување на кабловски 
приклучен ормар 

    

  63 А (комплет ) парче 1 

  125 А (комплет) парче 1 

  160 А (комплет) парче 1 

  НКРО – 4 парче 1 

  НКРО – 6 парче 1 

379. 

Демонтажа, набавка и поставување на противпожарна 
панична светилка (8, 12, 16 и 18 W) 

парче 1 

380. 
Демонтажа, набавка и поставување на телефонска 
приклучница 

парче 1 

381. 
Демонтажа, набавка и поставување на компјутерска 
приклучница 

парче 1 

382. Набавка и поставување на коаксијален кабел РФ 75/5Ω м1 1 

383. 

Демонтажа, набавка и поставување на електрична 
сензорска врата со брава-фиксирање на истата со 
ставање на кајли и зашрафување на истата 

м1 1 



59 

 

384. 

Поправка на електрична сензорска врата со брава-
фиксирање на истата со ставање на кајли и зашрафување 
на истата 

м1 1 

385. Набавка и поставување на кабел ПП 00 - А     

  4 х 35 мм2 м1 1 

  4 х 50 мм2 м1 1 

  4 х 70 мм2 м1 1 

  4 х 95 мм2 м1 1 

  4 х 120 мм2 м1 1 

  4 х 160 мм2 м1 1 

386.  
Демонтажа, набавка и поставување на ПВЦ ормар за 
разни потреби со степен на заштита ИП 55 со димензии 

    

  400 х 400 х 200 мм парче 1 

  600 х 600 х 200 мм парче 1 

387.  
Демонтажа, набавка и поставување на кабел папучи за 
бакарни проводници 

    

  4 мм2 парче 1 

  6мм2 парче 1 

  10 мм2 парче 1 

  16 мм2 парче 1 

  25 мм2 парче 1 

  35 мм2 парче 1 

388.  
Демонтажа, набавка и поставување на кабел папучи за 
алумински проводници 

    

  35 мм2 парче 1 

  50 мм2 парче 1 

  70 мм2 парче 1 

389.  
Демонтажа, набавка и поставување на ПВЦ ребрасто 
гибливо црево  

    

  Ø 9 мм м1 1 

  Ø 11 мм м1 1 

  Ø 13,5 мм м1 1 

  Ø 16 мм м1 1 

390.  
Демонтажа, набавка и поставување на челично (панцир) 
црево 

    

  Ø 9 мм м1 1 

  Ø 11 мм м1 1 

  Ø 13,5 мм м1 1 

  Ø 16 мм м1 1 

391.  
Демонтажа, набавка и поставување на стартери за флуо 
цефки од 18 до 63 W 

парче 1 
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392.  Демонтажа, набавка и поставување на ПВЦ канали     

  16 х 16 мм м1 1 

  25 х 16 мм м1 1 

  25 х 25 мм м1 1 

  40 х 25 мм м1 1 

  40 х 40 мм м1 1 

393.   
Демонтажа, набавка и поставување на електрична брава-
фиксирање на истата со ставање на кајли и зашрафување 
на истата 

парче 1 

394.   
Вградување на контролно електрично употребувано 
броило 

парче 1 

    

 
 
 
 
 

 
Л И С Т А  6 

 

Ред.
број ОПИС НА ПОЗИЦИИ 

Един. 
мерка 

 
Колич

ина 

 VI РАЗНИ РАБОТИ      

 Позициите вклучуваат и Демонтажа, набавка на материјал     

395. 
Фарбање на канделабри со мрсна боја со претходна подготовка М1 1 

396. 
Фарбање на решетки со мрсна боја со претходна подготовка М1 

1 

397. 
Фарбање на портали за поставување на сообраќајни знаци за 
вертикална сигнализација со мрсна боја со претходна подготовка М1 

1 

398. 
Фарбање на  метални цевки за поставување на сообраќајни знаци со 
мрсна боја со претходна подготовка и метални цевки од огради М1 

1 

399. 
Демонтажа, набавка, изработка и поставување на бетонски канелетки 
порабени со оборени ивичници од двете страни за прифаќање на 
атмосферски води М2 

1 

400. 

1. Набавка, изработка и поставување на метални решетки на 
претходно изведени бетонски канали за прифаќање на атмосферски 
води со оборени ивичници од двете страни на решетката со 
dпоголемо од 40 mm (d>40mm) М2 

1 

2.Набавка, изработка и поставување на метални решетки на 
претходно изведени бетонски канали за прифаќање на атмосферски 
води со оборени ивичници од двете страни на решетката со dпомало 
од 40 mm (d<40mm) М2 

1 

90х200 см парче 1 

100х200 см парче 1 

401. 
Изнесување на архивски материјал со ангажирaње на работници Р.час 

1 
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402. 
Пренесување на канцелариски намештај од една до друга просторија 
или објект Р.час 

1 

403.  Работен час:     

   1.  ВКВ работник Р.час 1 

  2.  КВ работник Р.час 1 

 3.  Неквалификуван работник Р.час 1 

404. 
Чистење на аеробни системи за прочистување на отпадни води час 1 

405. 
Чистење на анаеробни системи за прочистување на отпадни води час 1 

 

 
III. Модел на ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА 

ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ 
 

 
ДОГОВОРНИ СТРАНИ 
 
1. Царинска управа на Република Македонија со седиште на ул.„Лазар Личеноски” 
бр.13, 1000 Скопје, ЕМБС 4641655, ЕДБ 4030992228017, застапувано од директорот м-
р Ѓоко Танасоски (во понатамошниот текст: Договорен орган) од една страна   и 

2. _______________________________________________________________________ со 
седиште на ул. __________________________________________________, бр. _____ , 
ЕМБС ___________________, ЕДБ ___________________________, застапувано од 
управителот __________________________________________ (во понатамошниот 
текст: Носител на набавката) од друга страна. 
 

Член 1 
Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните страни за 
јавна набавка на услуга за тековно одржување на објекти на гранични премини, 
согласно Одлуката за јавна набавка број 05-__________/19-00______од ______.2019 
година, по спроведена отворена постапка со објавување на оглас  број ХХ/2019, со 
користење на електронски средства преку ЕСЈН со примена на електронска аукција/ 
поднесување на конечна цена и донесена Одлуката за избор на  најповолна понуда 
број  05-________/ 19-00_____ од ______.2019 година.  

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 

Член 2 

Предмет на овој Договор е набавка на услуга за тековно одржување на објекти на 
гранични премини, согласно наведеното во техничката спецификација и условите 
наведени во тендерската документација за отворената постапка број ХХ/2019, како и 
согласно прифатената понуда на Носителот на набавка поднесена преку ЕСЈН  кои се 
составен дел на Договорот. 
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ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ 
Член 3 

Вкупната вредност на овој Договор ќе се утврди врз основа на реално извршените 
услуги-предмет на договорот, при што Договорниот орган може да нарача, а 
Носителот на набавката да изврши услуги во вредност не повеќе од ____________ 
денари без вклучен ДДВ, односно ____________ денари со вклучен ДДВ. 

Единечните цени на предметот на Договорот искажани во приложената 
спецификација на цени се утврдени согласно понудата на Носителот на набавка 
поднесена преку ЕСЈН и спроведената електронска аукција како посебна фаза од 
постапката за јавна набавка. 

Единечните цени на предметот на договорот, се цени со вклучени трошоци за 
извршување на услугите, други зависни трошоци и јавни давачки, со исклучок на 
транспортните трошоци кои ќе се пресметуваат и фактурираат по цена од 20,00 
денари за поминат километар од седиштето на Носителот на набавката до 
соодветната локација/граничен премин, само доколку местото на сервисирање е 
различно од седиштето на Носителот на набавката . 

За интервенции на објекти по издаден налог за конкретните интервенции се 
признаваат само едни патни трошоци по конкретниот налог, а во случај на повторна 
интервенција, а по рекламација од страна на овластено лице на Договорниот орган, 
не се признаваат транспортни трошоци .  

Единечните цени се фиксни и непроменливи за целокупното времетраење на овој 
Договор, а евентуалните промени на цените на пазарот нема да влијаат на 
вредноста на овој Договор. 

Доколку од страна на Договорниот орган било одобрено извршување на услуга со 
вградување на делови или материјали кои не се предвидени во приложената 
спецификација на цени истите ќе се фактурираат по набавни цени зголемени не 
повеќе од 6%. 

Извршените услуги-предмет на договорот над вкупната вредност на Договорот 
наведена во овој член, ќе бидат на товар на Носителот на набавката.  

НАЧИН, РОК И МЕСТО НА ИЗВРШУВАЊЕ  

Член 4 

Носителот на набавката е должен услугите-предмет на овој Договор да ги врши 
совесно и квалитетно според описот наведен во техничката спецификација и 
спецификацијата на цени, кои се составен дел на овој Договор, како и согласно 
стандардите за тој вид на услуга. 

Носителот на набавката е должен при вршење на услугите-предмет на овој Договор 
да излезе на  терен и да интервенира во рок не подолг од 24 часа од добиениот 
писмен налог (по пошта и/или е-пошта) од страна на овластено лице на Договорниот 
орган. Доколку проблемот не може да се отстрани за 24 часа, Носителот на 
набавката е должен да побара дополнителен рок, кој ќе го усогласи со Договорниот 
орган.  

Доколку се јави потреба од итна интервенција, надвор од работното време, налог 
може да се даде и со телефонски повик, а наредниот работен ден ќе следи писмен 
налог (по пошта и/или е-пошта) за интервенција потпишан од овластеното лице на 
Договорниот орган. 
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Носителот на набавката е должен при извршувањето на градежните работи да води 
градежна книга. 

Доколку за извршување поправка е потребно да се вградат делови или материјали 
кои не се предвидени во приложената спецификација на цени истите ќе се 
фактурираат по набавни цени зголемени не повеќе од 6%. Во ваков случај 
Договорниот орган има право по свое барање да изврши увид на влезната фактура 
за набавените делови и да побара доказ за плаќање на набавената фактура од 
Носителот на набавката. 

Носителот на набавката е должен при изведувањето на градежните работи да ги 
примени сите потребни мерки за заштита на објектите и заштита на вработените 
вклучени во изведбата на градежните работи, како и сите сигурносни мерки за 
заштита на животот и здравјето на вработените во Договорниот орган.  

Носителот на набавката се обврзува до Договорниот орган да достави атести за 
вградените материјали како и сите фабрички гаранции за вградените уреди и 
опрема. 

НАДЗОР НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА УСЛУГИТЕ 

                                                                        Член 5  

Договорниот орган овластува лица кои ќе ја следат реализацијата на договорот и за 
тоа писмено го известува Носителот на набавката. 

За извршените градежни работи се пополнува градежна книга која ја потпишуваат 
овластените лица на двете договорни страни.  

КВАНТИТАТИВЕН И КВАЛИТАТИВЕН ПРИЕМ 

Член 6 

Квалитативен и квантитативен прием на услугите и стоките поврзани со нив врши 
Договорниот орган, врз основа на дадениот работен налог од овластено лице на 
Договорниот орган и Извештај за извршена работа уредно потпишан од страна на 
овластените лица на двете договорни страни. 

Договорниот орган е должен преку овластените лица за следење на договорот да да 
врши контрола дали извршувањето на договорот за јавна набавка е во согласност со 
условите од договорот и ако утврди неисправност или недостаток веднаш да 
изготви Записник и да одреди дополнителен рок за отстранување на недостатоците. 

НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ, КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ЗАДОЦНЕТО 
ПЛАЌАЊЕ 

Член 7 

Носителот на набавката се обврзува во рок од 3 (три) дена од склучување на 
Договорот до Договорниот орган да достави известување за овластено лице за 
потпишување на фактури и при секоја промена на овластеното лице веднаш да го 
извести Договорниот орган.  

Член 8 

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го изврши 
вирмански во рок од 60 (шеесет) дена од првиот нареден ден од денот на  прием на 
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фактура во архивата на Царинска управа на Република Македонија, ул.„Лазар 
Личеноски” бр.13, 1000 Скопје. 

Задолжително во прилог на фактурата се Работен налог, Извештај за извршена 
работа и Градежна книга, уредно потпишана од страна на овластени лица од двете 
договорни страни. 

Доколку Договорниот орган не ја плати паричната обврска по фактурата во рокот од 
став 1 на овој член, Носителот на набавката има право на пресметка и наплата на 
казнена камата за задоцнето плаќање, како и право на надоместок за доцнење, 
согласно позитивните законски прописи.  

За извршување на овој Договор не е дозволено авансно плаќање. 

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ 
НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ  

Член 9 

Договорните страни се согласни дека доколку Носителот на набавката не ги исполни 
обврските по овој Договор во рокот утврден во член 4 и член 6 на овој Договор, 
Договорниот орган  има право да бара од Носителот на набавката да му исплати 
договорна казна во висина од 0,5% вкупната вредност на Договорот за секој нареден 
ден задоцнување, но не повеќе од 10 (десет) дена од утврдениот рок за извршување 
на обврските.  

Утврдениот износ на договорна казна поради задоцнување, Договорниот орган ќе 
го засмета и одбие при исплатата на износ од фактура на Носителот на набавката  
доставена за исплата. 

Исто така, договорните страни се согласни дека доколку Носителот на набавката не 
ги изврши обврските во рок и на начин утврден со овој Договор, покрај правото на 
договорна казна од став 1 на овој член, Договорниот орган има право да го раскине 
Договорот со проста изјава за раскинување на Договорот и да бара надомест на 
штета. 

Во овој случај Договорниот орган го задржува правото да склучи Договор со 
второрангираниот понудувач, ако цената не е повисока од 5% во однос на првично 
избраната понуда, а разликата помеѓу цената на услугите утврдена со овој Договор 
и цената на второрангираниот понудувач, паѓа на товар на Носителот на набавката 

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

Член 10 

Квалитетното, односно целосно, совесно и навремено извршување на обврските по 
овој Договор, Носителот на набавката го гарантира со доставена безусловна 
банкарска гаранција за квалитетно извршување на Договорот во висина од 5% од 
вкупната  вредност на овој договор.  

Договорниот орган има право да ја активира и наплати банкарската гаранција од 
став 1 на овој член и да отпочне со постапка за раскинување на овој договор при 
појавување на доцнење и/или недостатоци (грешки)  за кои Носителот на набавката 
е директно одговорен и тоа:  

- Во случај кога Носителот на набавката не ги извршува обврските по овој 
договор навремено и кога доцнењето е подолго од 10 (десет) дена од денот 
кога обврските требало  да се извршат. 
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- Носителот на набавката не ги извршува услугите квалитетно согласно овој 
Договор и добил забелешки на квалитетот повеќе од 4 (четири) пати.   

- Во случај кога Договорот престанува да важи по вина на Носителот на 
набавката. 

Доколку Договорот се спроведе навреме и во согласност со одредбите од овој 
Договор, гаранцијата за квалитетно извршување на Договорот му се враќа на 
Носителот на набавката во рок од 14- те дена по целосно извршување на Договорот. 

ГАРАНЦИЈА И ГАРАНТЕН РОК 

Член 11 

Носителот на набавката се обврзува дека ќе обезбеди гарантен рок за квалитет на 
извршените работи  во времетраење од 6 (шест)месеци од денот на записничкото 
примопредавање на извршените работи. 

Носителот на набавката е должен во рок од 3 (три) дена да ги отстрани сите 
недостатоци кои ќе се јават во гарантниот  рок, по пријава на Договорниот орган.  

ВИША СИЛА 

Член 12 

Ниту една од договорните страни не одговара и нема да биде одговорна за 
неисполнување на обврските по овој Договор до кое би дошло поради Виша сила. 
Ако една од договорните страни е спречена поради Виша сила, должна е во рок од 
24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата 
сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.  

По отстранување на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со 
заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно. 

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ 

Член 13 

Сите спорови кои ќе произлезат од овој Договор или во врска со него, ќе се решаваат 
во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање. 

Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена , спорот ќе се решава пред 
надлежниот суд во Скопје. 

 

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

Член 14 

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска во 
договорените рокови за времетраењето на Договорот, а тоа неисполнување 
претставува суштествен дел на Договорот, другата Договорна страна има право да 
го раскине Договорот доколку достави писмено известување со кое ќе определи 
дополнителен рок од 7 (седум) дена за исполнување на обврската, а обврската не се 
исполни ниту во ваквиот дополнително определен рок.   

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ 
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Член 15 

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и 
законито однесување за време на реализација на овој Договор. 

ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ 

Член 16 

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на 
Договорот е македонскиот јазик. 

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е 
македонскиот јазик. 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

Член 17 

Договорот се склучува за временски период до искористување на средствата за 
реализација на обврските по истиот но не подолго од 24 (дваесет и четири) месеци 
сметано од денот на стапување на сила на Договорот. 

ДОВЕРЛИВОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ  

Член 18 

Двете договорни страни се должни со податоците и документите до кои дошле при 
извршување на услугите - предметот на овој договор, да постапуваат согласно  со 
одредбите од Законот за заштита на личните податоци. 

ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 19 

Договорот стапува на сила со денот на неговото потпишување од страна на двете 
договорни страни. 

 

Член 20 

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој 
Договор само спогодбено. 

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање 
до другата страна да го достави во писмена форма. 

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на 
Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор. 

Дополнувањата и измените на овој Договор се важечки ако се направени во писмена 
форма и ако се потпишани од двете договорни страни.  

Член 21 

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета 
страна, без взаемна писмена согласност.   

Член 22 
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Овој договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои по 4 (четири) 
примероци за Договорниот орган и 2 (два) примероци за Носителот на набавката. 

ДОГОВОРЕН ОРГАН 
Царинска управа на РМ 

 НОСИТЕЛ НА НАБАВКА 

Директор 
м-р Ѓоко Танасоски  

 Управител 

______________________ 
 

_______________________ 

 
 
 
Составни  делови на овој Договор се:  

а)  Спецификација на цени 

б)  Техничка спецификација од тендерската  документација 

в)  Понудата на Носителот на набавка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА 

 

Врз основа на огласот објавен од страна на Царинска управа на Република Северна 
Македонија за доделување договор за јавна набавка на услуги-,,Тековно одржување 
на објекти на гранични премини’’, со спроведување на отворена постапка, со 
електронска аукција преку ЕСЈН (https://www.e-nabavki.gov.mk) и на тендерската 
документација, која ја подигнавме од договорниот орган ја поднесуваме следнава: 

 

 
П О Н У Д А 

 
IV.1. ОПШТ ДЕЛ  
 
IV.1.1.Име на понудувачот: _____________________________________________ 
 
IV.1.2. Контакт информации 
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Адреса: ________________________________________________________ 
 
− Телефон: ____________________________________________________ 

 
− Факс: _______________________________________________________ 

 
− Е-пошта: ____________________________________________________ 

 
− Лице за контакт: ______________________________________________ 

 
IV.1.3. Одговорно лице: ________________________________________________ 
 
IV.1.4. Даночен број: __________________________________________________ 
 
IV.1.5. Матичен број: __________________________________________________ 
 
IV.1.6. Нашата понуда е составена од следниве делови:  

- Пополнет образец на понуда составен од ОПШТ ДЕЛ и ТЕХНИЧКА 
И ФИНАНСИСКА ПОНУДА 

- причини за исклучување од постапката од точка 2.2.2 од тендерската 
документација освен негативна референца; 

- документ за утврдување на способноста за вршење на професионална 
дејност наведен во точка 2.3.1 од тендерската документација; 

- докази за утврдување на техничката или професионалната способност 
наведени во точка 2.4.2 од тендерската документација; 

- изјава за сериозност на понудата; 
- документи означени како деловна тајна (ако нема доверливи информации, 

да не се прикачуваат документи во полето „Деловна тајна“ од образецот 
на понуда на ЕСЈН)  

- договор за групна понуда [доколку се работи за група на понудувачи], 

IV.2. ТЕХНИЧКА И ФИНАНСИСКА ПОНУДА  

IV.2.1. Согласни сме да ги понудиме услугите-предмет на договорот за 
јавна набавка со цените дефинирани во следниве Листи: 

НАПОМЕНА: Во понудената цена не се калкулираат транспортни трошоци ако 

местото на интервенција е различно од седиштето на понудувачот. 

Л И СТ А 1 

Ред. 
број 

ОПИС НА ПОЗИЦИИ 
Единечн
а  мерка 

Количина 

Е
д

и
н

еч
н

а 
ц

ен
а 

б
ез

 Д
Д

В
 

Д
Д

В
 

I I- 1.ЗЕМЈАНИ РАБОТИ 

1. 

Машински ископ на земја III категорија во тесен откоп     

-  до 1 м - без подупирачи м3 1   

- од  1-2 м1 длабочина со подупирачи м3 1   
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- од  2-4 м1 длабочина со подупирачи м3 1   

2. 
Рачен ископ на земја тесен откоп за отстранување дефект на 
водоводна и канализациона инсталација на длабочина од 0,8 - 
1,2 м. 

м3 1 
  

3. 
Затрупување на ровови од водоводна и канализациона 
инсталација со набивање во слој од 5 - 20 см , со ископаниот 
материјал на лице место, длабочина од 0,8 - 1,2 м. 

м3 1 

  

4. 
Затрупување на ровови од канализациона инсталација со 
толчаник со набивање во слоеви од 30 см. 

м3 1 
  

5. 
Поставување на песок во ров во слој по 10 см. за поставување 
на канализација 

м2 1 
  

6. Грубо планирање земја м2 1   

7. Фино планирање на дно на ров м2 1   

8. 

Транспорт на шутот со камион надвор од објект со рачен 
утовар. 

  
  

- до 5 км . м3 1   

- до 10 км. м3 1   

9. 
Спуштање на шут од објект м3 1   

- со макара м3 1   

10. Работа со компресор (вклучен ракувач). час 1   

11. Црпење на вода со електрична пумпа (вклучен ракувач) час 1   

12. Рачно копање на асфалт д=4-7 см. м2 1   

13. 
Чистење на бетонска подлога и прскање со битуменска 
емулзија. 

м2 1 
  

14. Поставување на асфалт д=4-7 см. м2 1   

15. Машинско сечење на асфалт со дебелина 10-14 см. м2 1   

16. Поставување на асфалт БНС 22 2х6 см д=10-14 см м2 1   

17. 
Крпење на ударни дупки на асфалтни површини со АБ-11 со 
дебелина д=4-7 см со сите претходни работи (засекување, 
чистење и прскање со емулзија) 

м2 1 
  

18. 
Крпење на ударни дупки на асфалтни површини со АБ-8 со 
дебелина д=6-14 см со сите претходни работи (засекување, 
чистење и прскање со емулзија) 

м2 1 
  

19. Машинско рамнење на асфалтни површини м² 1   

20. Изработка на  тампон слој од толченик со набивање м3 1   

21. 

Прекопување на улица и рушење улични тротоари (бетон или 
асфалт) д=10-14 см. 

  
  

машински м3 1   

рачно м3 1   

I-2. ЅИДАРСКИ РАБОТИ 

22. 

Ѕидање на преграден ѕид со продолжен малтер 1:3:9     

- со тула д = 12 см м2 1   

- со тула д = 20 см м2 1   

- со тула д = 25 см м2 1   
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- со бетонска тула  д = 14 см м2 1   

23. 

Ѕидање на ѕидови со блок тула со продолжен малтер 1:3:9     

- д=20 см м2 1   

- д=25 см м2 1   

24. 

Малтерисување на ѕид во два слоја со продолжен малтер     

- до 5 м² м2 1   

- над 5 м² м2 1   

25. Малтерисување на ѕид од тула со цементен малтер 1:3 м2 1   

26. 

Изработка на фасада со абриб 3-4мм-пластична фасада, со 
претходна припрема (обезпрашување) и поставување стиропор 
со d= 5 sm, прицврстен на фасадата дополнително со шрафење, 
со поставување на мрежа за абриб (без скеле), боја по избор на 
нарачателот 

м² 1 

  

27. 

Изработка на фасада со абриб 3-4мм-пластична фасада, со 
претходна припрема (обезпрашување) и поставување стиропор 
со d= 5 sm, прицврстен на фасадата дополнително со шрафење, 
со поставување на мрежа за абриб  (со поставувањескеле до 
мах 5 ката), боја по избор на нарачателот 

м2 1 

  

28. Симнување на малтер од ѕидови. м2 1   

29. 
Малтерисување на рамни и коси бетонски плочи со продолжен 
малтер (1:3:9) во два слоја со претходно шприцање со 
цементно млеко 

м2 1 

  

30. 
Рушење на ѕид од тула, ѕидан со продолжен или варов малтер 
без подпирање д=12 см. 

м2 1 
  

31. Рушење на ѕид од полна тула д=25 см. м2 1   

32. 
Пробивање на дупки во ѕид од тула д=25 см Ф=200 мм за 
водоводна инсталација со доведување во првобитна состојба 

парче 1 
  

33. 
Пробивање на дупки во ѕид од бетон за канализациона 
инсталација со доведување во првобитна положба Ф 100 мм 

парче 1 
  

34. 
Пробивање на дупки во ѕид од бетон за водоводна инсталација 
Ф 6/4”.со доведување во првобитна положба 

парче 1 
  

35. 
Пробивање на дупки во ѕид од 1/2 тула со доведување во 
првобитна положба (за водовод и канализација) 

парче 1 
  

36. 
Пробивање на дупки Ф 100 мм во армирано бетонска плоча со 
доведување во првобитна положба 

парче 1 
  

37. Пробивање на отвор за врата (до 2 м2) во ѕид од тула парче 1   

38. Изработка на скеле за фасада за интервенции до 5 м1 висина. м2 1   

39. Изработка на скеле за фасада за интервенции над 5 м1 висина. м2 1 
  

40. 

Преработка на подови во купатило со сите пропратни позиции:     

- Вадење на постоечки плочки м2 1   

- Вадење на кошулка и хидро изолација м2 1   

- Демонтажа и монтажа на санитарии парче 1   

- Демонтажа и монтажа на водоводни и канализациони цевки м1 1   
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- Поставување на нова хидро изолација, најмалку три слоја, 
(еден ладен, два врели премази и еден воалбит 25) 

м2 1 
  

41. Рушење на ѕид од гипс картонски табли д=10 см м2 1   

42. 

Монтажа на преграден ѕид од КНАУФ табли со поставување на 
тервол како изолација 

  
  

- д=10 мм - еднострано обложен м2 1   

- д=10 мм - двострано обложен м2 1   

43. 

Монтажа на преграден ѕид од КНАУФ табли водонепропусен 
со поставување на тервол како изолација 

  
  

- д=10 мм - еднострано обложен м2 1   

- д=10 мм - двострано обложен м2 1   

44. Бандажирање на фуги и споеви со бандаж трака м1 1   

45. 
Обработка на фасадни ѕидови со абриб 1-2 мм преку мрежа- 
крпење на фасада 

м2 1 
  

46. Изолација на фасадни ѕидови со комби плочи д=8 см м2 1   

47. 
Изработка на спуштен таван тип “Хантер Даглас” со 
конструкција 

м2 1 
  

48. Изработка на спуштен таван тип “Армстронг” со конструкција м2 1 
  

49. 
Крпење на таван со сите подлоги претходно  малтер, радикол, 
длет маса и молерисување 

м2 1 
  

I- 3. БЕТОНСКИ РАБОТИ И АРМИРАНО- БЕТОНСКИ РАБОТИ 

50. 
Изработка на цементна кошулка во пад д= 5 см со додаток за 
водонепропусност врз добро исчистена и натопена со 
цементно млеко бетонска подлога 

м2 1 

  

51. 
Изработка на цементна кошулка обработена до црн сјај со д=5 
см 

м² 1 
  

52. 
Изработка на бетонски тротоар, бетонски патеки и сл., со МБ 
20 врз постоечка пикована бетонска подлога д=8 до 10 см 

м2 1 
  

53. Изработка на цементна кошулка-пердашена д=5 см м2 1   

54. Вградување на бетон МБ 20 за разни потреби без оплата м³ 1   

55. Вадење на цементна кошулка м2 1   

56. 
Бетонирање на шахти за водомер 1/1м до висина од 1м, 
комплет со лиен железен капак од 30 кг. 

парче 1 
  

57. Бетонирање на канализациона шахта без капак х=до 1м. парче 1   

58. Изработка на кинета во шахта. м1 1   

59. Бетонирање капак за шахта 60/60 см. д=10 см, МБ 20. парче 1   

60. 
Бетонирање на армирано бетонски ѕид со МБ-20, д=20 см во 
еднострана оплата. 

м3 1 
  

61. 
Бетонирање на армирано бетонски темели во еднострана 
оплата со МБ 20 

м3 1 
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62. 
Бетонирање на армирано бетонски  темели во двострана 
оплата со МБ 20 

м3 1 
  

63. 
Бетонирање на армирано бетонски зидови  во двострана 
оплата со МБ 30 

м3 1 
  

64. 
Рушење на бетонска подлога д=10 см со изнесување на шутот 
надвор од објектот 

м2 1 
  

65. Рушење на бетонска подлога д=до 5 см м2 1 
  

66. 
Поставување ивичници МБ 30 на подлога од мешавина од 
песок и цемент 

м2 1 
  

67. 
Вадење на бехатон плочи, набавка и поставување на бехатон 
плочи на подлога од мешавина од песок и цемент 

м2 1 
  

68. 
Машинско рушење на армирано-бетонски темели, ѕидови, 
столбови и плочи 

м3 1 
  

69. 

Набавка, спремање и поставување на глатка арматура     

-до Ф 12 мм кгр 1   

- над Ф 12 мм кгр 1   

70. 

Набавка, спремање и поставување на ребраста арматура     

- до Ф 12 мм кгр 1   

- над Ф 12 мм кгр 1   

71. 
Набавка, спремање и поставување на мрежаста арматура МАГ 
500/550 

кгр 1 
  

ВКУПНО ЛИСТА 1   

 
Л И С Т А  2 

Ред. 
број 

ОПИС НА ПОЗИЦИИ 
Единечн
а  мерка 

Количина 

Единечна 
цена без 
ДДВ 

ДДВ 

II II - 1.СТОЛАРСКИ РАБОТИ 

72. 
Набавка и поставување на крило од врата со демонтажа на 
старото и изработка на ново дупло шперовано 80/200 

парче 1 
  

73. 
Набавка и поставување на крило од врата со демонтажа на 
старото и изработка на ново дупло  шперовано 90/200 

парче 1 
  

74. Дотерување (ампасирање) на прозорски крила парче 1   

75. Дотерување (ампасирање) на крило од врата парче 1   

76. 

Демонтажа, набавка и поставување на прозорско крило 
комплет со оков без стакло 

  
  

- надворешно 60/140 парче 1   

- надворешно 120/140 парче 1   

77. 
Демонтажа, набавка и поставување на врата од тврдо 
пресувана иверка, шпер плоча или медијапан (по избор на 
нарачателот) со каса и термопан стакло 
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-          60x200 парче 1   

-          70x200 парче 1   

-          80x200 парче 1   

-          90x200 парче 1   

-          100x200 парче 1   

78. 

Демонтажа, набавка и поставување на дрвена врата со каса и 
исполна 

  
  

-          60x200 парче 1   

-          70x200 парче 1   

-          80x200 парче 1   

-          90x200 парче 1   

-          100x200 парче 1   

79. 

Демонтажа, набавка и поставување на алуминиумска врата со 
каса и термопан стакло 

  
  

-          60x200 парче 1   

-          70x200 парче 1   

-          80x200 парче 1   

-          90x200 парче 1   

-          100x200 парче 1   

80. 

Демонтажа, набавка и поставување на пластична врата со каса 
и исполна од панел 

  
  

-          60x200 парче 1   

-          70x200 парче 1   

-          80x200 парче 1   

-          90x200 парче 1   

-          100x200 парче 1   

81. 
Демонтажа, набавка и поставување на ПВЦ прозор со пет 
комори – фиксенсо термопан стакло и оков 

м² 1 
  

82. 
Демонтажа, набавка и поставување на алуминиумски прозор 
со пет комори, термопан стакло со крило  и оков 

м² 1 
  

83. 
Поправка на работно биро со промена на работна плоча или 
замена 

парче 1 
  

84. 
Поправка на работни столици (вртливи со разни механизми за 
подигање) само механизмот за вртење и подигање 

парче 1 
  

85. Претапацирање на фотељи со мебел штоф м2 1   

86. 
Демонтажа, набавка и поставување на полици од иверка 
комплет во плакари, отворени и затворени со висина до 2,5м, 
со пет полици 

м1 1 
  

87. 
Демонтажа, набавка и поставување на метални полици со 
метални држачи комплет со висина до 2,5м, со 6 полици и 4 
столба 

м1 1 
  

88. Демонтажа, набавка и поставување на трукери парче 1   
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89. Демонтажа, набавка и поставување на шилдови парче 1   

90. 

Демонтажа, набавка и поставување на алуминиумски прозор 
комплет со каса и термопан стакло 

  
  

-60x140 парче 1   

-120х140 парче 1   

91. 
Демонтажа, набавка и поставување на алуминиумски прозор 
комплет со каса и термопан стакло со дим. над 120х140 

парче 1 
  

92. 
Поставување на повратник (автомат) за присилно затварање на 
врата 

парче 1 
  

93. Демонтажа, набавка и поставување на венецијанер ролетни м2 1   

94. Демонтажа, набавка и поставување на вариолајт завеси м2 1   

95. 
Демонтажа, набавка и поставување на комплет брава за 
дрвена врата 

парче 1 
  

96. 
Демонтажа, набавка и поставување на цилиндер за брава за 
дрвена врата 

парче 1 
  

97. Демонтажа, набавка и поставување на обична брава со клуч парче 1   

98. Обработка со пурпен спој на ѕид и столарија. м1 1   

99. Демонтажа на врата со каса парче 1   

II - 2.ПАРКЕТАРСКИ РАБОТИ (ПОДОПОЛАГАЧКИ)   

100. Набавка и поставување на лајсни-букови м1 1   

101. Набавка и поставување на ламинат со лајсни м2 1   

102. Набавка и поставување на паркет м2 1   

103. Вадење на под (од различни материјали) м2 1   

104. 
Демонтажа, набавка и поставување на водоотпорна иверица 
на постоечка конструкција. 

м2 1 
  

105. Набавка и поставување на линолеум со лајсни м2 1   

106. 
Поставување на слеп под преку летви со димензии 5/8 см (II 
класа), од даска д=3 см. 

м2 1 
  

107. 
Демонтажа на оштетен под од даски, лимена конструкција од 
скара со одвоз на отпадот 

м2 1 
  

II-3   СТАКЛАРСКИ РАБОТИ   

108. 

Застаклување со обично стакло     

- од 3 мм м2 1   

- од 4 мм м2 1   

- од 6 мм м2 1   

- од 10 мм м2 1   

- армирано м2 1   

- термопан 4 + 12 + 4 м2 1   

109. Застаклување со стоп сол стакло   
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- од 8 мм м2 1   

- од 10 мм м2 1   

- од 12 мм м2 1   

110. 

Набавка и поставување на лексан или плексиглас во соодветна 
метална рамка 

  
  

Лексан -д = 8 мм м2 1   

Лексан -д = 10 мм м2 1   

Лексан -д = 12 мм м2 1   

Плексиглас -д = 8 мм м2 1   

Плексиглас -д = 10 мм м2 1   

II- 4.КЕРАМИЧАРСКИ И ТЕРАЦЕРСКИ РАБОТИ   

111. 

Набавка и поставување на подни керамички плочки I класа со 
цементен малтер 

  
  

До30/30 см. м2 1   

Над30/30 см. м2 1   

112. 

Набавка и поставување на ѕидни плочки I класа со цементен 
малтер 

  
  

до 30/30 см. м2 1   

над 30/30 см. м2 1   

113. Набавка и поставување на плочки на ѕид за цокле м1 1   

114. 

Демонтажа на ѕидни и подни плочки     

- лепени на цементен малтер м2 1   

- лепени на лепак м2 1   

115. 
Набавка и поставување на мермерни плочи на ѕид и под - 
среден квалитет д=2см 

м2 1 
  

116. Фугирање на плочки м1 1   

II- 5.МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ   

117. Глетовање на ѕидови и тавани со гипс или глет маса м2 1   

118. 
Стругање на стари ѕидови од постоечкиот материјал со 
премачкување на ѕидови со У врска 

м2 1 
  

119. Молерисување на стари ѕидови и тавани со поликолор м2 1 
  

120. Боење на разни цевки до Ф 3” м1 1 
  

121. Мрсно боење на радијатори со сите пред-работи м2 1 
  

122. Мрсно боење на челична конструкција м2 1   

123. 
Чистење и заштита со основен премаз (минизирање) на 
челична конструкција 

м2 1 

  

124. Мрсно фарбање на разни предмети од железо и гелендери м2 1 
  

125. Боење на фасада со фасадекс м2 1 
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126. 
Боење со мрсна боја на просторни решетки со претходно 
чистење на зарѓани делови на подвижно скеле 

м2 1 
  

127. 
Хоризонтално обележување на асфалтни, бетонски и бехатон 
површини со специјална боја за патишта со претходно чистење 
на површини со компресор 

м2 1 

  

128. 
Изработка на ѕидовите со готов малтер д=5мм,  со претходно 
обезпрашување, шпаклирање на ѕидовите со лепак (стирокол 
или сл.) за врска на стариот малтер со новиот,бело бојадисан 

м2 1 

  

II- 6.ИЗОЛАТЕРСКИ  РАБОТИ   

129. 
Изработка на хидроизолација со поставување на ПВЦ фолија 
со преклоп и заварување на споевите 

м2 1 
  

130. 
Изработка на хидроизолација на кровови или тераси со премаз 
од битулит, три топли премази и два слоја на соодветна тер 
хартија, со преклоп на споевите 

м2 1 

  

131. 
Набавка и поставување на грејачи за хоризонтални и 
вертикални олуци 

м1 1 

  

ВКУПНО ЛИСТА  2 
  

 
Л И С Т А  3 
 

  

Ред. 
број 

ОПИС НА ПОЗИЦИИ 
Единечн
а мерка 

Количина 

Единечна 
цена без 
ДДВ 

ДДВ 

III III-1 Позициите вклучуваат и Демонтажа, набавка на материјал     

132. 
Демонтажа на стари вертикални и   хоризонтални олуци од 
поцинкуван лим, со одвоз до депонија 

м1 1 
  

133. 

Набавка и поставување на вертикални и хоризонтални олуци 
од поцинкуван лим 

  
  

- р.ш. 0,4-0,5 м м1 1   

- р.ш. 0,5-0,7 м м1 1   

-р.ш. 0,7-0.9м м1 1   

134. 

Набавка и поставување на собирно котле за атмосферска вода 
од поцинкуван лим со демонтажа на старото и вршење 
припрема за поставување со бетонско заливање и изведба на 
изолација 

парче 1 

  

135. 
Опшивање на парапет од поцинкуван лим 0,55мм р.ш. 30-50 см 
со демонтажа на постоечкиот 

м1 1 
  

136. 
Опшивање на ували со поцинкуван лим 0,55 мм р.ш. 50-70 см со 
демонтажа на старите 

м1 1 
  

137. 
Набавка и поставување на прозорски банци со ширина од 25 см 
од поцинкуван лим 0,55 мм со демонтажа на старите 

м1 1 
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138. 
Набавка и поставување на вентилациони глави од поцинкован 
лим Ф 125 

парче 1 
  

139. Чистење на олуци од ѓубре м1 1   

140. Набавка и поставување на борија од поцинкован лим ф 120мм м1 1   

141. 
Набавка и поставување на самплекс од поцинкован лим со 
ширина 50-70 см 

м1 1 
  

142. Набавка и поставување на калкански иксни рш 50-70 см м1 1   

143. 

Набавка и поставување на вертикални и хоризонтални олуци 
од пластифициран лим 

  
  

- РШ 0,4-0,5 м м1 1   

- РШ 0,5-0,7 м м1 1   

- РШ 0,7-0,9 м м1 1   

144. 

Набавка и поставување на собирно котле за атмосферска вода 
од пластифициран лим со демонтажа на старото и вршење 
припрема за поставување со бетонско заливање и изведба на 
изолација 

парче 1 

  

145. 
Опшивање на парапет од пластифициран лим 0.55 мм., рш 30-
50 см. со демонтажа на постоечкиот 

м1 1 
  

146. 
Опшивање на ували од пластифициран лим 0.55 мм., рш 50-70 
см. со демонтажа на старите 

м1 1 
  

147. 
Изработка на прозорски банци со ширина 25 цм од 
пластифициран лим 0.55 мм. со демонтажа на старите 

м1 1 
  

148. 
Набавка и поставување на вентилациони глави од ПВЦ лим Ф 
125 мм. 

парче 1 
  

149. 
Набавка и поставување на самплекс од пластифициран лим со 
ширина 50-70 см 

м1 1 
  

150. 
Набавка и поставување на калкански иксни од пластифициран 
лим рш 50-70 см 

м1 1 
  

151. Набавка и поставување на капак на штуцна парче 1   

152. Набавка и поставување на снегобрани со L=1м на кров од лим парче 1   

153. 
Обработка на сливници на непроодни и проодни рамни тераси 
– комплет со бетонско заливање и припрема со изведба на 
изолација 

парче 1 

  

III-2  ПОКРИВАЧКИ РАБОТИ   

154. Вадење на стара хидроизолација м2 1   

155. Вадење на пластифициран лим од кров м2 1   

156. 
Набавка и поставување на пластифициран лим на кров со д = 
0,55mm 

м2 1 
  

157. 
Набавка и поставување на пластифициран профилисан лим на 
кров со д = 0,55mm 

м2 1 
  

158. Изработка на слеме од пластифициран лим РШ 50 -70 см м1 1   

159. Набавка и поставување на нов ребраст поцинкован лим на кров м2 1 
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160. Набавка и поставување на нов рамен поцинкован лим на кров м2 1 
  

161. 
Изработка и поставување дрвена решетка за едноводен кров 
со распон до 10 м. 

м2 1 
  

162. 
Изработка и поставување дрвена решетка за двоводен кров со 
распон до 10-12м. 

м2 1 
  

163. Рушење на дрвена кровна конструкција м2 1   

164. Вадење на летви од кровна конструкција м2 1   

165. 
Ковање на дашчана подлога со д=2,2 см за поставување на тер 
хартија на кров 

м2 1 
  

166. 
Ковање летви како носива подлога за поставување на 
керамиди на кров со д=2,2 см 

м2 1 
  

167. Демонтажа и слегување на керамиди од кров м2 1   

168. 
Вметнување на рогови во кровна конструкција и демонтажа на 
постојните 

м1 1 
  

169. Набавка и поставување на нови керамиди на кров м2 1   

170. Набавка и поставување на нов кров од шиндра м2 1   

III - 3  БРАВАРСКИ РАБОТИ   

171. 

Изработка на разна браварија     

- од полно железо кгр 1   

- од шупли профили кгр 1   

172. 
Демонтажа, набавка и поставување на комплетна брава за 
метална врата 

парче 1 
  

173. 
Демонтажа, набавка и поставување на цилиндер за брава на 
метална врата 

парче 1 
  

174. Набавка и поставување на алуминиумски лајсни за стакло м1 1   

175. Набавка и поставување на ушки за катанец парче 1   

176. Набавка и поставување на катанец парче 1   

177. 
Изработка на метален капак од бродски лим од Д 10 мм за 
шахти со ширина 0,8 до 1,2 м 

парче 1 
  

178. Демонтажа, набавка и поставување на рамен лим на врати м2 1   

179. 

Демонтажа, набавка и поставување на поцинкувана мрежа на 
ограда со висина од 2,2 м со затегната поцинкувана жица во 
горниот и долниот појас и дијагонали прицврстени на метални 
столбови со Ф=2” и h=2,5 м 

м2 1 

  

180. 
Демонтажа, набавка и поставување на подвижна метална 
врата со нестандардни димензии со паралелно и странично 
отварање со помош на метални или гумени тркалца 

м2 1 

  

181. Демонтажа на метален прозор парче 1   

182. Демонтажа на метална врата парче 1   

183. 
Набавка и поставување на метален капак за шахта   

  

-          За фекална канализација парче 1   
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-          За атмосферска канализација парче 1   

184. 
Набавка и поставување на нов сообраќаен знак (вертикална 
сигнализација) Ф 600, 600х600, со изработка на АБ фундамент 

парче 1 
  

185. 
Набавка и поставување на метални табли 50х80см со натпис и 
симболи на Царинска управа 

парче 1 
  

186. 

1. Набавка и поставување на информативна табла 80х120см, 
флуоресцентна, на подконструкција, на бетонски фундамент со 
натпис и симболи на Царинска управа 

парче 1 

  

2.Набавка и поставување на информативна табла 100х200см, 
флуоресцентна, на подконструкција, на бетонски фундамент со 
натпис и симболи на Царинска управа 

парче 1 

  

ВКУПНО ЛИСТА 3   

 
Л И С Т А  4 
 

  

Ред.  
број 

ОПИС НА ПОЗИЦИИ 
Единечн
а мерка 

Количина 

Единечна 
цена без 
ДДВ 

ДДВ 

IV ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА   

 Позициите вклучуваат и Демонтажа, набавка на материјал     

187. 
Набавка и поставување на пумпи за водоснабдување со 
моќност Р= 3-5 kW и висина h= 30-50м 

парче 1 
  

188. 
Демонтажа, набавка и поставување на бојлер од 10 л. со 
цевчиња 

парче 1 
  

189. 
Демонтажа, набавка и поставување на бојлер од 50 - 80 литри 
со ребрасти цевки и сигурносен вентил. 

парче 1 
  

190. 
Демонтажа, набавка и поставување на прохром панцир цевки 
за бојлер 

парче 1 
  

191. 
Демонтажа, набавка и поставување на сигурносен вентил на 
бојлер 

парче 1 
  

192. 
Демонтажа, набавка и поставување панцир цевки за мал 
бојлер 

парче 1 
  

193. Демонтажа, набавка и поставување на обична туш батерија парче 1   

194. 
Демонтажа, набавка и поставување на туш батерија - 
еднорачна 

парче 1 
  

195. 
Демонтажа, набавка и поставување на батерија (мешалка 
топла-ладна) за умивалник или садопер 

парче 1 
  

196. 

Демонтажа, набавка и поставување на славина     

- обична парче 1   

- подвижна парче 1   

- фиксна парче 1   

- со холендер парче 1   

197. 
Набавка и поставување на едноделен метален садопер со 
собирач за маснотии 

парче 1 
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198. 
Набавка и поставување на дводелен метален садопер со 
собирач за маснотии 

парче 1 
  

199. 
Демонтажа, набавка и поставување на полимерен (пластичен) 
чучавец комплет со сите пропратни работи 

парче 1 
  

200. 
Демонтажа, набавка и поставување мијалник I класа среден 
тип 

парче 1 
  

201. Демонтажа, набавка и поставување на мијалник II класа парче 1   

202. Демонтажа, набавка и поставување на сифон на мијалник парче 1   

203. 
Демонтажа, набавка и поставување на ВЦ шоља I класа 
стандард со капак 

парче 1 
  

204. 
Демонтажа, набавка и поставување на метален чучавец 
комплет со сите пропратни работи 

парче 1 
  

205. Демонтажа, набавка и поставување капак на ВЦ шоља. парче 1   

206. 
Демонтажа, набавка и поставување штуцна на ВЦ шоља Ф=100 
мм. 

парче 1 
  

207. 

Демонтажа, набавка и поставување на одводна цевка од 
казанче до ВЦ шоља Ф 5/4” 

  
  

- пластична за високо монтажно парче 1   

- пластична за ниско монтажно парче 1   

208. Демонтажа, набавка и поставување на ЕК вентил парче 1   

209. Демонтажа, набавка и поставување на ВЦ казанче парче 1   

210. Демонтажа, набавка и поставување на арматура за ВЦ казанче парче 1   

211. 
Демонтажа, набавка и поставување на спојна цевка од1/2” за 
ВЦ казанче. 

парче 1 
  

212. 

Демонтажа, набавка и поставување на топ сифон ливен, со 
бетонирање и припрема со изведба на изолација 

  
  

- Ф = 50 парче 1   

- Ф = 70 парче 1   

213. 

Демонтажа, набавка и поставување на топ сифон пластичен со 
бетонирање и припрема со изведба на изолација 

  
  

- Ф = 50 парче 1   

- Ф = 70 парче 1   

214. 
Набавка и поставување на ливен сливник Ф=100 со бетонирање 
и припрема со изведба на изолација 

парче 1 
  

215. 
Набавка и поставување пластичен сливник Ф=100,  со 
бетонирање и припрема со изведба на изолација 

парче 1 
  

216. 
Демонтажа, набавка и поставување на одвод од санитарија 
(када и мијалник) 

парче 1 
  

217. Демонтажа, набавка и поставување чизма за мијалник парче 1   

218. 
Демонтажа, набавка и поставување на водомер од 1/2” со 
потребен фитинг 0,5м1 поцинкована цевка и два вентила 

парче 1 
  

219. 
Демонтажа, набавка и поставување нов водомер до 1” со 
потребен фитинг 0,5м1 поцинкована цевка и два вентила 

парче 1 
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220. 
Демонтажа, набавка и поставување нов водомер од 1” до 3” со 
потребен фитинг 0,5м1 поцинкована цевка и два вентила 

парче 1 
  

221. 
Демонтажа, набавка и поставување на вентил на водомер од 
1/2” видлив до 3/4” 

парче 1 
  

222. 
Демонтажа, набавка и поставување на прснат продужеток кај 
батерија или славина. 

парче 1 
  

223. Набавка и поставување на обично огледало до 1 м² парче 1   

224. 

Набавка и поставување на држач за пешкир     

- пвц парче 1   

- пониклован парче 1   

225. 

Набавка и поставување на држач за тоалет хартија     

- пвц парче 1   

- пониклован парче 1   

226. Набавка и поставување на црево за хидрант со млазница Л=15м парче 1 
  

227. 

Набавка и поставување на метално сандаче за хидрант 
(комплет) 

парче 1 
  

- само вратичка парче 1   

228. 

Демонтажа, набавка и поставување на прснат фасонски дел на 
водоводна цевка со штемовање и малтерисување во плочки 

  
  

- од 1/2”до 1” парче 1   

- од  5/4”до6/4” парче 1   

- од 2” до 3” парче 1   

229. 

Демонтажа, набавка и поставување на  пропусен вентил     

- од 1/2” до 3/4 “ парче 1   

- од 1” парче 1   

- од 5/4” парче 1   

- од 6/4” парче 1   

- од 2” парче 1   

- од 3” парче 1   

230. 

Демонтажа, набавка и поставување на шибер вентил видлив 
кај водомер 

  
  

- од 1/2”и 3/4” парче 1   

- од 1” парче 1   

- од 5/4” и 6/4 “ парче 1   

- од 2” парче 1   

-од 3” парче 1   

231. 

Демонтажа, набавка и поставување на поцинковани цевки 
видливи 

  
  

- од  1/2” м1 1   

- од 3/4” м1 1   

- од 1” м1 1   

- од 5/4” м1 1   

- од 6/4” м1 1   
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- од 2” м1 1   

-од 3” м1 1   

232. 

Демонтажа, набавка и поставување на поцинковани цевки во 
малтер со крпење 

  
  

- од 1/2” м1 1   

- од 3/4” м1 1   

- од 1” м1 1   

- од 5/4” м1 1   

- од 6/4” м1 1   

- од 2” м1 1   

-од 3” м1 1   

233. 

Демонтажа, набавка и поставување на пластични 
канализациони цевки видливи 

  
  

- од Ф 5о м1 1   

- од Ф 70 м1 1   

- од Ф 100 м1 1   

- од Ф 125 м1 1   

- од Ф 160 м1 1   
- од Ф 200, 250 м1 1   

234. 

Демонтажа, набавка и поставување на ливени канализациони 
цевки невидливи 

  
  

- од Ф 50 м1 1   

- од Ф 70 м1 1   

- од Ф 100 м1 1   

- од Ф 125 м1 1   

- од Ф 150 м1 1   

235. 

Демонтажа, набавка и поставување на пластични 
канализациони цевки невидливи 

  
  

- Ф 50 м1 1   

- Ф 70 м1 1   

- Ф 100 м1 1   

- Ф 125 м1 1   

- Ф 160 м1 1   

- Ф 200 м1 1   

236. 

Демонтажа, набавка и поставување на ливен фасонски дел на 
стара мрежа со штемување и малтерисување 

  
  

- Ф 50 парче 1   

- Ф 70 парче 1   

- Ф 100 парче 1   

- Ф 125 парче 1   

- Ф 150 парче 1   

237. 

Демонтажа, набавка и поставување на пластичен фасонски дел 
на стара мрежа со штемовање и малтерисување 

  
  

- Ф 50 парче 1   
- Ф 70 парче 1   

- Ф 100 парче 1   

- Ф 125 парче 1   
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- Ф 160 парче 1   

- Ф 200 парче 1   

238. 

Демонтажа, набавка и поставување на пластичен фасонски дел 
на стара мрежа видлив 

  
  

- Ф 50 парче 1   

- Ф 70 парче 1   

- Ф 100 парче 1   

- Ф 125 парче 1   

- Ф 160 парче 1   

- Ф 200 парче 1   

239. 

Демонтажа на гусени цевки, набавка и поставување на 
пластични цевки за надворешна канализација како 
продолжеток на гусот 

  
  

- Ф 50 м1 1   

- Ф 70 м1 1   

- Ф 100 м1 1   

- Ф 125 м1 1   

- Ф 160 м1 1   

- Ф 200 м1 1   

240. 

Демонтажа, набавка и поставување на пластична водоводна 
инсталација 

  
  

ф 1/2 “ м1 1   

ф 3/4 “ м1 1   

ф 1 “ м1 1   

ф 2 “ м1 1   

241. 
Демонтажа, набавка и поставување на пластичен редуцир од 
3/4 “ на 1/2 “ 

парче 1 
  

242. 

Демонтажа, набавка и поставување на пропусен вентил видлив 
пластичен од 

  
  

- од 1/2” и 3/4 “ парче 1   

- од 1” парче 1   

- од 5/4” и 6/4 “ парче 1   

- од 2” и 3 “ парче 1   

243. 
Демонтажа, набавка и поставување на армирано црево 1/2  за 
наводнување на зелени површини 

м1 1 
  

244. 
Набавка и поставување на армирано црево 3/4 за наводнување 
на зелени површини 

м1 1 
  

245. 
Набавка и поставување на фасонски делови на водоводна 
мрежа за наводнување на зелени површини (ПВЦ материјал) 

парче 1 
  

246. Демонтажа, набавка и поставување на парковски хидрант Ф1” парче 1   

247. 

Демонтажа, набавка и поставување на надворешен  
противпожарен хидрант 

  
  

Ф=80/500мм парче 1   

Ф-80/750мм парче 1   

Ф=80/1100 мм парче 1   
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248. Демонтажа, набавка и поставување на писоар (комплет) парче 1   

249. Демонтажа, набавка и поставување на мијалник (комплет) парче 1   

250. 
Испитување и оспособување на водоводна инсталација (каде 
што има загуби на вода) 

парче 1 
  

251. 
Испитување и оспособување на канализациона инсталација 
(каде што има излевање на фекалии и канализациона вода) 

паушал 1 
  

252. Приклучување на постоечки водовод со потребен фитинг парче 1   

253. Отпушување канализација паушал 1   

254. 
Демонтажа, набавка и поставување на сонда во резервоар за 
вода 

парче 1 
  

255. 
Демонтажа, набавка и поставување на пресостат на резервоар 
за вода 

парче 1 
  

256. 
Демонтажа, набавка и поставување на пловак во резервоар за 
вода 

парче 1 
  

257. 
Демонтажа, набавка и поставување на циркулациона пумпа 
монофазна НО 40 

парче 1 
  

258. 
Демонтажа, набавка и поставување на циркулациона пумпа 
монофазна НО 65 

парче 1 
  

259. 
Демонтажа, набавка и поставување на топчести вентили од 
5/4‘‘ 

парче 1 
  

260. 
Демонтажа, набавка и поставување на сигурносни вентили со 
опруга од 5/4‘‘ 

парче 1 
  

261. 
Демонтажа, набавка и поставување на сигурносни вентили од 
6/4‘‘ 

парче 1 
  

262. Демонтажа, набавка и поставување на тајмер парче 1   

263. 
Демонтажа, набавка и поставување на затворен експанзионен 
сад до 200 литри 

парче 1 
  

ВКУПНО ЛИСТА 4   
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Позициите вклучуваат и Демонтажа, набавка на материјал   

264. 

Полагање на кабел ПП под малтер со крпење     

- 2 х 1,5 мм2 м1 1   

- 3 х 1,5 мм2 м1 1   

- 4 х 1,5 мм2 м1 1   

- 3 х 2,5 мм2 м1 1   

- 4 х 2,5 мм2 м1 1   

- 5 х 2.5 мм2 м1 1   

- 2х4 мм2 м1 1   

- 4 х 4 мм2 м1 1   

- 4 х 6 мм2 м1 1   
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- 5 х 6 мм2 м1 1   

- 5 х 4 мм2 м1 1   

265. 

Вградување на Р проводник во постоечка цевка или на 
бакелитни шелни 

  
  

- 1,5 мм2 м1 1   

- 2,5 мм2 м1 1   

- 4 мм2 м1 1   

- 6 мм2 м1 1   

- 10 мм2 м1 1   

- 16 мм2 м1 1   

- 25 мм2 м1 1   

- 35 мм2 м1 1   

- 50 мм2 м1 1   

266. 

Набавка и поставување на кабел ППОО поставен на бакелитни 
шелни на тула и бетон 

  
  

3 х 1,5 мм2 м1 1   

4 х 1,5 мм2 м1 1   

5 х 1,5 мм2 м1 1   

3 х 2,5 мм2 м1 1   

5 х 2,5 мм2 м1 1   

5 х 4  мм2 м1 1   

5 х 6 мм2 м1 1   

5 х 10 мм2 м1 1   

5 х 16 мм2 м1 1   

4 х 25 мм2 м1 1   

4 х 35 мм2 м1 1   

4 х 50 мм2 м1 1   

4 х 70 мм2 м1 1   

4 х 95 мм 2 м1 1   

4 х 120 мм2 м1 1   

267. 

Набавка и поставување на кабел РР на ѕид од тула и бетон со 
бакелитни шелни 

  
  

- 3 х 1,5 мм2 м1 1   

- 4 х 1.5 мм2 м1 1   

- 3 х 2,5 мм2 м1 1   

- 4 х 2,5 мм2 м1 1   

- 5 х 2,5 мм2 м1 1   
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- 3 х 4 мм2 м1 1   

- 4 х 4 мм2 м1 1   

- 5 х 4 мм2 м1 1   

- 5 х 6 мм2 м1 1   

- 5 х 10 мм2 м1 1   

- 5 х 16 мм2 м1 1   

268. 

Набавка и поставување на кабел ПП-Л со пресек     

- 2 х 0,75мм2 м1 1   

- 3 х 0,75 мм2 м1 1   

- 2 х 1,5 мм2 м1 1   

- 3 х 1,5 мм2 м1 1   

- 5 х  2,5 мм2 м1 1   

- 5 х 6 мм2 м1 1   

269. 

Набавка на продолжен кабел ПП-Л со пресек 3 х 0,75 мм2 со 3 
отвора 

  
  

L= 3m парче 1   

L= 5m парче 1   

270. 

Набавка на продолжен кабел ПП-Л со пресек 3 х 0,75 мм2 со 5 
отвора 

  
  

L= 3m парче 1   

L= 5m парче 1   

271. 

Набавка на продолжен кабел ПП-Л со пресек 3 х 1, 5 мм2 со 3 
отвора 

  
  

L= 3m парче 1   

L= 5m парче 1   

272. 

Набавка на продолжен кабел ПП-Л со пресек 3 х 1, 5 мм2 со 5 
отвора 

  
  

L= 3m парче 1   

L= 5m парче 1 
  

273. Набавка и поставување на собен дигитален термостат парче 1   

274. 
Демонтажа, набавка и поставување на регулационен 
термостат за термопечка 

парче 1 
  

275. 
Демонтажа, набавка и поставување на термички термостат за 
термопечка 

парче 1 
  

276. 

Демонтажа, набавка и поставување на греачи за термопечка     

- 1kw парче 1   

- 1,5kw парче 1   

- 2kw парче 1   

- 2,5kw парче 1   
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- 3kw парче 1   

277. 
Набавка и поставување на предупредувачка лента за поставен 
кабел во земјен ров 

м1 1 
  

278. 
Набавка и поставување на заштитна коруба за посатавен кабел 
во земјен ров 

м1 1 
  

279. 
Демонтажа, набавка и поставување  на монофазна 
приклучница 

парче 1 
  

280. Демонтажа, набавка и поставување на трофазна приклучница парче 1   

281. Демонтажа, набавка и поставување на обичен прекинувач парче 1   

282. Демонтажа, набавка и поставување на сериски прекинувач парче 1   

283. Демонтажа, набавка и поставување на вкрстен прекинувач парче 1   

284. 
Демонтажа, набавка и поставување на тастери за скалишно 
светло 

парче 1 
  

285. 
Демонтажа, набавка и поставување на наизменичен 
прекинувач 

парче 1 
  

286. Демонтажа, набавка и поставување на тастери за ѕвоно парче 1   

287. Демонтажа, набавка и поставување на КИП прекинувач 16А парче 1   

288. Демонтажа, набавка и поставување на ОГ дозна парче 1   

289. Демонтажа, набавка и поставување на обичен ОГ прекинувач. парче 1   

290. Демонтажа, набавка и поставување на сериски ОГ прекинувач парче 1   

291. 
Демонтажа, набавка и поставување на наизменичен ОГ 
прекинувач 

парче 1 
  

292. Демонтажа, набавка и поставување на унакрсен ОГ прекинувач парче 1   

293. 
Демонтажа, набавка и поставување на монофазен шуко ОГ 
приклучница 

парче 1 
  

294. 
Демонтажа, набавка и поставување на трофазен шуко ОГ  
приклучница 

парче 1 
  

295. Демонтажа, набавка и поставување а прекинувач ОГ за бојлер парче 1   

296. 
Демонтажа, набавка и поставување на шуко втикнувач -
монофазен 

парче 1 
  

297. 
Демонтажа, набавка и поставување на шуко втикнувач-
трофазен 

парче 1 
  

298. 

Демонтажа, набавка и поставување на модуларни прекинувачи     

- обичен прекинувач парче 1   

- сериски прекинувач парче 1   

- наизменичен прекинувач парче 1   

- вкрстен прекинувач парче 1   

299. Демонтажа, набавка и поставување на трафо 220/24 V парче 1   

300. 

Демонтажа, набавка и поставување на  топлив осигурач, 
комплет 

  
  

- ЕЗ 63/63 А парче 1   

- ЕЗ 63/35 А парче 1   

- ЕЗ 25/25 А парче 1   

- ЕЗ 25/16 А парче 1   
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- ЕЗ 25/10 А парче 1   

301. 

Демонтажа, набавка и поставување на НВО осигурачи     

НВО 63 А парче 1   

НВО 80 А парче 1   

НВО 100 А парче 1   

НВО 125 А парче 1   

НВО 160 А парче 1   
НВО 200 А парче 1   
НВО 250 А парче 1   

302. 

Демонтажа, набавка и поставување автоматски осигурач од 6-
63 А 

  
  

АО .Б 6А парче 1   

АО Б10 А парче 1   

АО Б 16А парче 1   

АО Б 20 А парче 1   

АО Б 25 А парче 1   

АО Б 32А парче 1   

АО Б 40 А парче 1   

АО Б 50 А парче 1   

АО Б 63 А парче 1   

303. 
Демонтажа, набавка и поставување на патрони за осигурачи од 
10-63 А. 

парче 1 
  

304. 
Демонтажа, набавка и поставување на капи за осигурачи од 10 
А до 63 А. 

парче 1 
  

305. 
Демонтажа, набавка и поставување на арматури 4х18 со 
огледален растер комплет со флуо цевки  надгарадна 

парче 1 
  

306. 
Демонтажа, набавка и поставување на арматури 4х18 со 
огледален растер комплет со флуо цевки  вградна 

парче 1 
  

307. 
Демонтажа, набавка и поставување на арматури 4х18 со 
опална капа  комплет со флуо цевки  вградна 

парче 1 
  

308. 
Демонтажа, набавка и поставување на арматури 4х36 со 
огледален растер комплет со флуио сијалици надрадна 

парче 1 
  

309. 
Демонтажа, набавка и поставување на арматури 4х36 со 
огледален растер комплет со флуио сијалици вградна 

парче 1 
  

310. 
Демонтажа, набавка и поставување на арматури 4х36 со 
опална капа комплет со флуио сијалици надградна 

парче 1 
  

311. 
Демонтажа, набавка и поставување на арматури 4х36   комплет 
со флуио сијалици во водонепропусна изведба 

парче 1 
  

312. 
Демонтажа, набавка и поставување на арматури 2х18   комплет 
со флуио сијалици во водонепропусна изведба 

парче 1 
  

313. 

Демонтажа, набавка и поставување на флуоарматури  комплет     

1x18 W парче 1   

2x18  W парче 1   

1x36 W парче 1   

2x36 W парче 1   
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314. 
Демонтажа, набавка и поставување на таванска арматура Ф 
300, комплет 

парче 1 
  

315. 
Демонтажа, набавка и поставување на таванска арматура Ф 
250, комплет 

парче 1 
  

316. 
Демонтажа, набавка и поставување на таванска арматура Ф 
150, комплет 

парче 1 
  

317. 
Демонтажа, набавка и поставување на таванска и ѕидна 
арматура, комплет 

парче 1 
  

318. 
Демонтажа, набавка и поставување само на кугла на коса или 
права арматура 

парче 1 
  

319. Демонтажа, набавка и поставување коса или права арматура парче 1   

320. Демонтажа, набавка и поставување на бродска арматура парче 1   

321. 

Демонтажа, набавка и поставување фасонка со грло Е 40 парче 1   

Демонтажа, набавка и поставување на фасонка Е27 парче 1   

Демонтажана фасонка Е27, набавка и поставување на лед 
светилка до 5w 

парче 1 
  

Демонтажана фасонка Е27, набавка и поставување на лед 
светилка до 10 w 

парче 1 
  

Демонтажана фасонка Е27, набавка и поставување на лед 
светилка до 15w со сензорски делосетлив на движење 

парче 1 
  

Демонтажана сите видови светилки (фасонски, арматурни, 
неонски и сл.),замена, набавка и поставување на лед светилки 
до 10 w 

парче 1 
  

Демонтажана сите видови светилки (фасонски, арматурни, 
неонски и сл.),замена, набавка и поставување на лед светилки 
до 15 w 

парче 1 
  

322. Демонтажа, набавка и поставување на термостат на бојлер парче 1   

323. 
Демонтажа, набавка и поставување на електричен грејач на 
бојлер од 80 литри 

парче 1 
  

324. 
Демонтажа, набавка и поставување на електричен грејач за 
бојлер од 10 литри 

парче 1 
  

325. Демонтажа, набавка и поставување на термометар на бојлер парче 1   

326. 
Демонтажа, набавка и поставување на панелен греач (панелка) 
до 2000w. 

парче 1 
  

327. 

Демонтажа, набавка и поставување на станска разводна табла 
со автоматски осигурачи 

  
  

- со 3 осигурачи парче 1   

- со 5 осигурачи парче 1   

- со 8 осигурачи парче 1   

- со 10 осигурачи парче 1   

- со 12 осигурачи парче 1   

- со 14 осигурачи парче 1   

- со 16 осигурачи парче 1   

- со 18 осигурачи парче 1   

- со 24 осигурувачи парче 1   

- со 36 осигурувачи парче 1   
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328. 

Демонтажа, набавка и поставување на флуоресцентни  цевки     

- од 18 W парче 1   

- од 36 W парче 1   

- од 56 W парче 1   

329. 

Демонтажа, набавка и поставување на сијалица од тип DULUХ 
D 

  
  

- 18 W парче 1   

- 21 W парче 1   

- 26 W парче 1   

- 35 W парче 1   

330. 

Демонтажа, набавка и поставување на пригушници за сијалици 
од тип DULUX D 

  
  

- 18 W парче 1   

- 21 W парче 1   

- 26 W парче 1   

- 35 W парче 1   

331. 
Демонтажа, набавка и поставување фасонки за флуоросцентни 
цевки 

парче 1 
  

332. 

Демонтажа, набавка и поставување на штедливи (разни 
видови, ленти и сл)LED сијалици со трафо 

  
  

- 11 W парче 1   

- 18 W парче 1   

- 20 W парче 1   

- 25 W парче 1   

- 30 W парче 1   

- 36 W парче 1   

- 40 W парче 1   

333. 

Демонтажа, набавка и поставување на склопки     

- ЦН 10А парче 1   

- ЦН 16А парче 1   

- ЦН 25А парче 1   

- ЦН 40А парче 1   

- ЦН 63А парче 1   

- ЦН 110А парче 1   

- ЦН 160А парче 1   

- фид склопка 25А парче 1   

- фид склопка 40А парче 1   

- фид склопка  63А парче 1   
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334. 

Демонтажа, набавка и поставување на кабли како самоносечи 
и прибор за приклучок 

  
  

- ХОО 2х16 мм м1 1   

- ХОО 4х16 мм м1 1   

- ХОО 6х16 мм м1 1   

- ХОО 4х70 мм м1 1   

- Стега за 2х16 и 4х16 парче 1   

- Стега за 4х35 и 4х70 парче 1   

- Спојки АЛ-ЦУ парче 1   

335. 

Демонтажа, набавка и поставување на материјал за изработка 
на громобранска инсталација 

  
  

- трака FeZn 25х4 мм м1 1   

- трака FeZn 20х3 мм м1 1   

- унакрсна спојка  60х60х3 парче 1   

- заштитна винкла Л=1,5 м парче 1   

- држач за трака парче 1   

336. 

Демонтажа, набавка и поставување на живина сијалица     

- 80 W парче 1   

- 125 W парче 1   

- 250 W парче 1   

- 400 W парче 1   

337. 

Демонтажа, набавка и поставување на натриумови сијалици од     

- 70 W парче 1   

- 150 W парче 1   

- 250 W парче 1   

- 400 W парче 1   

- 1000 W парче 1   

338. 
Демонтажа, набавка и поставување на металхалогени сијалици 
од 2000 W 220 V 

парче 1 
  

339. 
Демонтажа, набавка и поставување на металхалогени сијалици 
од 2000 W 400 V со вградена запалка во сијалицата 

парче 1 
  

340. 

Демонтажа, набавка и поставување на пригушници за флуо 
цевки од: 

  
  

- 18 W парче 1   

- 36 W парче 1   

- 56 W парче 1   

341. 

Демонтажа, набавка и поставување на пригушници за живини 
сијалици од 

  
  

- 80  W парче 1   

- 125 W парче 1   
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- 250 W парче 1   

- 400 W парче 1   

342. 

Демонтажа, набавка и поставување на пригушници за 
металхалогени сијалици 

  
  

- 1000 W 220 V за металхалогени сијалици парче 1   

- 2000 W 400 V за металхалогени сијалици парче 1   

343. 

Демонтажа, набавка и поставување на запалки за 
натриумовите сијалици од: 

  
  

-  80 W парче 1   

- 150 W парче 1   

- 250W парче 1   

- 400 W парче 1   

344. 
Демонтажа, набавка и поставување на запалка за 
металхалогени сијалици 1000 W 

парче 1 
  

345. 
Демонтажа, набавка и поставување на запалка за 
металхалогени сијалици 2000 W 

парче 1 
  

346. 
Демонтажа, набавка и поставување на обична сијалица 40-
100W 

парче 1 
  

347. 
Извршување на услуга со авто корпа за замена на сијалици на 
канделабри со височина 10, 12, 14 и повеќе метри 

парче 1 
  

348. 
Извршување на услуга со авто корпа за замена на сијалици под 
настрешница и за други потреби 

парче 1 
  

349. 
Демонтажа, набавка и поставување на фото реле (сонда ) за 
надворешно осветлување 

парче 1 
  

350. 

Демонтажа, набавка и поставување на гребенест прекинувач     

-10 А парче 1   

- 16 А парче 1   

- 25 А парче 1   

- 40 А парче 1   

- 63 А парче 1   

- 100 А парче 1   

- 160 А парче 1   

351. 
Ископ на канал за положување на кабел и трака за 
громобранска инсталација за III и IV категорија 

м1 1 
  

352. Испитување на громобранска инсталација по мерно место парче 1   

353. 

Преглед и тестирање  на ПП централа     

- испитивање и поправка на зона час 1   

- чистење на детектор (јавувач на пожар) парче 1   

- Набавка и поставување на нов јавувач на пожар парче 1   

- Набавка и поставување на индикатори парче 1   

- Набавка и поставување на рачни јавувачи на пожар парче 1   
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354. 

Демонтажа, набавка и поставување на     

- АС склопки од 63 А парче 1   

- АС склопки од 100 А парче 1   

- АС склопки од 125  А парче 1   

- АС склопки од 160  А парче 1   

- АС склопки од 250 А парче 1   

- АС склопки од 320 А парче 1   

- АС склопки од 630 А парче 1   

355. 
 

Демонтажа, набавка и поставување на 4 полни контактори     

- 20 А парче 1   

- 25 А парче 1   

- 40 А парче 1   

- 63 А парче 1   

- 100 А парче 1   

- 125 А парче 1   

- 160 А парче 1   

- 250 А парче 1   

356. 

Набавка и поставување на кабел РР 00     

- 5 х 10 мм2 м1 1   

- 5 х 16 мм2 м1 1   

- 4 х 25 мм2 м1 1   

- 4 х 35 мм2 м1 1   

- 4 х 50 мм² м1 1   

- 4 х70 мм² м1 1   

357. 
Услуга од автодигалка за разни потреби со висина поголема од 
25 метри 

час 1 
  

358. 

Демонтажа, набавка и поставување на шпулни за контакторски 
склопници 

  
  

- 20 А парче 1   

- 25 А парче 1   

- 40 А парче 1   

- 63 А парче 1   

- 100 А парче 1   

- 125 А парче 1   

- 160 А парче 1   

- 250 А парче 1   

359. 

Демонтажа, набавка и поставување на окидачи за струјна 
заштита на AS склопници 

  
  

- 63 А парче 1   
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- 100 А парче 1   

- 125 А парче 1   

- 160 А парче 1   

- 250 А парче 1   

- 320 А парче 1   

- 630 А парче 1   

360. 
Услуга од нисковлечечка приколка со влечно возило за разни 
потреби 

час 1 
  

361. Услуга од камион за разни потреби час 1   

362. 

Винкловање на електро мотори     

од 1 до 3 кв парче 1   

од 3 до 5 кв парче 1   

од 6 до 10 кв парче 1   

363. 
Набавка и поставување на поцинкована цевка-2” како 
заземјувач 

м1 1 
  

364. 
Изведба на заштитно заземјување со набивање сонди /правење 
триаголник / 

парче 1 
  

365. Мерење на отпорноста на електрични кабли парче 1   

366. 

Изработка на кабловска глава за наставување на енергетски 
кабли со Рајхем спојка 380 V / 1КВ ПП00 

  
  

од 10 мм2 парче 1   

од 16 мм2 парче 1   

од 25 мм2 парче 1   

од 35 мм2 парче 1   

од 50 мм2 парче 1   

од 70 мм2 парче 1   

од 95 мм2 парче 1   

од 120 мм2 парче 1   

367. 

Демонтажа, набавка и поставување на обичен рефлектор со 
халогена ампула / комплет / 

  
  

од  150 W парче 1   

од 300 W парче 1   

од 500 W парче 1   

368. 

Демонтажа, набавка и поставување на халогена ампула за 
обичен рефлектор / комплет / 

  
  

од 150 W парче 1   

од 300 W парче 1   

од 500 W парче 1   

369. 

Демонтажа, набавка и поставување на метал халоген 
рефлектор со сијалица / комплет / 

  
  

од  250 W парче 1   
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од 400 W парче 1   

од 1000 W парче 1   

од 2000 W парче 1   

370. 

Демонтажа, набавка и поставување на метал халогена 
сијалица / комплет / 

  
  

од 250 W парче 1   

од 400 W парче 1   

од 1000 W парче 1   

371. 

Демонтажа, набавка и поставување на метал натриумов 
рефлектор со сијалица / комплет / 

  
  

од  250 W парче 1   

од 400 W парче 1   

од 1000 W парче 1   

372. Изработка на бетонски фундамент за канделабра м3 1   

373. Чистење на стакло од рефлектори парче 1   

374. Набавка и поставување на акумулатори од   12 V; - 135 А парче 1   

375. Набавка и поставување клеми за акумулатор 12 V ; 45-75 A парче 1   

376. Набавка и поставување  ВС клеми парче 1   

377. 
Набавка и поставување туљци за правење завршетоци за 
повеќежилни лицнасти кабли 1,5-10 мм2 

парче 1 
  

378. 

Демонтажа, набавка и поставување на кабловски приклучен 
ормар 

  
  

63 А (комплет ) парче 1   

125 А (комплет) парче 1   

160 А (комплет) парче 1   

НКРО – 4 парче 1   

НКРО – 6 парче 1   

379. 
Демонтажа, набавка и поставување на противпожарна панична 
светилка (8, 12, 16 и 18 W) 

парче 1 
  

380. 
Демонтажа, набавка и поставување на телефонска 
приклучница 

парче 1 
  

381. 
Демонтажа, набавка и поставување на компјутерска 
приклучница 

парче 1 
  

382. Набавка и поставување на коаксијален кабел РФ 75/5Ω м1 1   

383. 
Демонтажа, набавка и поставување на електрична сензорска 
врата со брава-фиксирање на истата со ставање на кајли и 
зашрафување на истата 

м1 1 
  

384. 
Поправка на електрична сензорска врата со брава-фиксирање 
на истата со ставање на кајли и зашрафување на истата 

м1 1 
  

385. 

Набавка и поставување на кабел ПП 00 - А     

4 х 35 мм2 м1 1   

4 х 50 мм2 м1 1   
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4 х 70 мм2 м1 1   

4 х 95 мм2 м1 1   

4 х 120 мм2 м1 1   

4 х 160 мм2 м1 1   

386. 

Демонтажа, набавка и поставување на ПВЦ ормар за разни 
потреби со степен на заштита ИП 55 со димензии 

  
  

400 х 400 х 200 мм парче 1   

600 х 600 х 200 мм парче 1   

387. 

Демонтажа, набавка и поставување на кабел папучи за бакарни 
проводници 

  
  

4 мм2 парче 1   

6мм2 парче 1   

10 мм2 парче 1   

16 мм2 парче 1   

25 мм2 парче 1   

35 мм2 парче 1   

388. 

Демонтажа, набавка и поставување на кабел папучи за 
алумински проводници 

  
  

35 мм2 парче 1   

50 мм2 парче 1   

70 мм2 парче 1   

389. 

Демонтажа, набавка и поставување на ПВЦ ребрасто гибливо 
црево 

  
  

Ø 9 мм м1 1   

Ø 11 мм м1 1   

Ø 13,5 мм м1 1   

Ø 16 мм м1 1   

390. 

Демонтажа, набавка и поставување на челично (панцир) црево     

Ø 9 мм м1 1   

Ø 11 мм м1 1   

Ø 13,5 мм м1 1   

Ø 16 мм м1 1   

391. 
Демонтажа, набавка и поставување на стартери за флуо цефки 
од 18 до 63 W 

парче 1 
  

392. 

Демонтажа, набавка и поставување на ПВЦ канали     

16 х 16 мм м1 1   

25 х 16 мм м1 1   

25 х 25 мм м1 1   

40 х 25 мм м1 1   

40 х 40 мм м1 1   

393. 
Демонтажа, набавка и поставување на електрична брава-
фиксирање на истата со ставање на кајли и зашрафување на 
истата 

парче 1 
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394. Вградување на контролно електрично употребувано броило парче 1 
  

ВКУПНО ЛИСТА 5 
  

 
 
 
 
 

 
Л И С Т А  6 
 

Ред.б
рој 

ОПИС НА ПОЗИЦИИ 
Един. 
мерка 

Количина 

Е
д

и
н

еч
н

а 
ц

ен
а 

б
ез

 Д
Д

В
 

Д
Д

В
 

 VI РАЗНИ РАБОТИ     

Позициите вклучуваат и Демонтажа, набавка на материјал    

395. Фарбање на канделабри со мрсна боја со претходна подготовка М1 1 
  

396. Фарбање на решетки со мрсна боја со претходна подготовка М1 1 
  

397. 
Фарбање на портали за поставување на сообраќајни знаци за 
вертикална сигнализација со мрсна боја со претходна подготовка 

М1 1 
  

398. 
Фарбање на  метални цевки за поставување на сообраќајни знаци 
со мрсна боја со претходна подготовка и метални цевки од огради 

М1 1 
  

399. 
Демонтажа, набавка, изработка и поставување на бетонски 
канелетки порабени со оборени ивичници од двете страни за 
прифаќање на атмосферски води 

М2 1 
  

400. 

1. Набавка, изработка и поставување на метални решетки на 
претходно изведени бетонски канали за прифаќање на 
атмосферски води со оборени ивичници од двете страни на 
решетката со dпоголемо од 40 mm (d>40mm) 

М2 1 

  

2.Набавка, изработка и поставување на метални решетки на 
претходно изведени бетонски канали за прифаќање на 
атмосферски води со оборени ивичници од двете страни на 
решетката со dпомало од 40 mm (d<40mm) 

М2 1 

  

401. Изнесување на архивски материјал со ангажирaње на работници Р.час 1 
  

402. 
Пренесување на канцелариски намештај од една до друга 
просторија или објект Р.час 

1 
  

403.  Работен час:     
  

  1. ВКВ работник Р.час 1 
  

  2.КВ работник Р.час 1 
  

  3.неквалификуван работник Р.час 1 
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404. Чистење на аеробни системи за прочистување на отпадни води Р.час 1 
  

405. Чистење на анаеробни системи за прочистување на отпадни води Р.час 1 
  

ВКУПНО ЛИСТА 6 
  

 
 
 
Рекапитулар 

ЛИСТА Единечна цена без ДДВ ДДВ 

ЛИСТА  1   

ЛИСТА  2   

ЛИСТА  3   

ЛИСТА  4   

ЛИСТА  5   

ЛИСТА  6   

 ВКУПНО   

 
 

IV.2.2. Според тоа, вкупната цена на понудата, вклучувајќи ги сите трошоци и попуст 
без ДДВ, изразена во денари изнесува: ________________________________ (со 
бројки), 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (со букви).  

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _______________________________ (со бројки). 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (со букви).  

 

IV.2.3. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени 
во огласот и тендерската документација и не го оспоруваме Вашето право да ја 
поништите постапката за доделување на договор за јавна набавка, согласно со член 
114 од Законот за јавните набавки. 

    

              Место и датум 
___________________________ 

Одговорно лице 
___________________________ 

(потпис) * 

 
  

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со 

прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или 

лице овластено од него. 
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II. ИЗЈАВА ЗА СЕРИОЗНОСТ НА ПОНУДАТА  
 

 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 

 
 

Јас, долупотпишаниот __________________________________________ [име и 
презиме] врз основа на член 101 став 4 од Законот за јавните набавки, а во својство на 
одговорно лице на понудувачот________________________________ 
_________________________________________________ изјавувам дека нема да ги 
преземам дејствијата од став 6 на член 101 од Законот за јавните набавки во 
постапката која се спроведува по огласот за доделување на договор за јавна набавка 
број ____________[број на оглас] за набавка на-,,Тековно одржување на објекти на 
гранични премини’’, објавен од страна на Царинска управа на Република Северна 
Македонија  и дека понудата е правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до 
истекот на периодот на нејзината важност.  

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен со последиците од прекршување 
на оваа изјава, што ќе доведе до издавање на негативна референца од страна на 
договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја 
дадам оваа изјава согласно со член 101 став 7 од Законот за јавните набавки.   

 
          Место и датум 
 
___________________________ 

Одговорно лице 
 

___________________________ 
(потпис)* 
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*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со 

прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или 

лице овластено од него. 
 
 
 
 
 
III. ОБРАЗЕЦ ЗА ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ3 
 
 
  

1. Назив на економскиот оператор / претставник на група економски оператори / 

член на група економски оператори: 

 

 

 

2. Адреса на седиштето: 

 

 

3. Телефон: 

 

 

4. Контакт: 

5. Факс: 

 

 

6.e-mail: 

7. Место на основањето/регистрацијата: 

 

 

8. Година на 

основањето/регистрацијата: 

 

9. Основни дејности на економскиот оператор: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 
3 Во случај на групна пријава за учество, образецот со општи информации се пополнува за секој 
член на групата на економски оператори. 
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