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При формирање на единечните цени, Изведувачот треба да има предвид  дека цените 
содржани во Предмер Пресметката се целосно вклучителни вредности на работите 
опишани со позициите, вклучувајќи ги сите трошоци како и трошоци што може да бидат 
потребни за изведба на работите опишани со позициите, заедно со сите привремени 
работи и инсталации што може да бидат неопходни како и сите општи ризици и обврски 
што се утврдени со документите на кои се заснова понудата. Се претпоставува дека 
сите менаџерски трошоци, трошоци за тековни лабораториски тестирања за докажување 
на квалитет на изведените работи како и профит се содржани во единечните цени на 
Предмер Пресметката.

Се препорачува на Изведувачот пред доставување на понудата да ја посети локацијата,
да ја проучи проектната документација и соодветно на тоа да ја формира цената. Во 
случај некои позиции да не се јасни, задолжително да се обрати до Инвеститорот за 
појаснување на истите.  Докoлку писмено не се обрати во текот на тендерската 
постапка се подразбира дека нема нејасни позиции.

Изведувачот има обврска да изврши набавка, транспорт и поставување на 2 
информативни табли изработени согласно применливата позитивна законска и 
подзаконска легислатива. Димензиите и содржината претставена на таблата треба да 
биде усогласена и одобрена од страна на Инвеститорот. 

Изведувачот има обврска да ги примени сите мерки предвидени со документите за 
заштита на животната средина  и социјални аспекти. Изведувачот има обврска целиот 
градежен шут /отпад  да го транспортира на депонијата за градежен шут/отпад кој ќе 
му го одреди и назначи Општината (крајниот корисник).                              
Во случај да има потреба од времено одлагалиште за материјали кои не се еколошки 
штетни за околината, Изведувачот е должен на сопствен трошок истото да го обезбеди 
во согласност со општината на чија територија се наоѓа. По завршување на работите 
локацијата да ја уреди и врати во првобитна состојба и писмено да го извести 
Надзорниот орган, за што ќе се состави Записник.

Изведувачот е должен по завршување на работите, локациите кои привремено ги користи
за сопствени потреби, на сопствен трошок целосно да ги исчисти, да ги отстрани сите
насипи, бетонски подлоги, работни и помошни простории и сл., односно да го врати 
земјиштето во првобитна состојба. По завршување на работите локацијата да ја уреди 
и врати во првобитна состојба и  писмено да го извести Надзорниот орган, за што ќе 
се состави Записник.

Сите мерки за заштита при работа мора да бидат преземени на градилиштето во 
согласност со применливата позитивна законска и подзаконска легислатива. 

Изведувачот треба да обезбеди, постави и одржува сообраќајна сигнализација и опрема
за целото време на изменетиот (ВРЕМЕНИОТ) режим на сообраќај, почитувајќи ги и 
применувајќи ги во целост условите наведени во одобренијата и согласностите 
издадени од страна на државните органи.  
НАПОМЕНА: За предметната улица Општината има изработено Основен Сообраќаен проект 
за времен режим на сообраќај и за истата ќе обезбеди согласност од државните 
органи. Документот ќе биде доставен на Изведувачот пред почнување на припремните 
работи на предметната улица.                

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ - Тендер 1 - Дел 1 - АНЕКС БР. 1
Реф. Бр.: LRCP-9034-MK-RFB-A.2.1.1 - Тендер 1 - Дел 1
Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта на избрани општини 
согласно изработени Основни проекти за градежни работи

  ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА

  Реконструкција на пристапен пат  ˮулица бр 532 ˮ - Општина Илинден, Скопје

А. ОПШТИ НАПОМЕНИ:
За сите работи содржани во Предмер Пресметката, Изведувачот треба да ги применува 
техничките прописи, градежните норми и применливите стандарди во Република Северна 
Македонија како и позитивната пракса. 
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Ред.
бр.

Поз. 
бр.

Опис на работите Ед. мера
Коли
чина

Ед. цена 
(ден. 

без ДДВ)

 Вк. Цена
(ден. без ДДВ) 

1 2 3 4 5 6 7
00. ОПШТИ РАБОТИ

0.1 Поставување на траса и изработка на 
цртежи

паушал 1.00              - 
0.2 Изработка на план за контрола на 

квалитет
паушал 1.00              - 

Пред почетокот на работите, Општината ќе ги достави на Изведувачот сите податоци и 
информации за постојни инсталации со кои располага прибавени од различни инситуции.
Сите дополнителни дислокации ќе треба да бидат извршени од страна на Изведувачот. 
Надзорниот орган е должен да ја констатира и потврди секоја дислокација.

НАПОМЕНА: Набавка, транспорт и поставување на сообраќајна сигнализација за 
предметната улица (хоризонтално бележење и вертикална сигнализација) ќе се 
реализира од страна и на сметка на Општината. Оваа позиција ќе биде изведена по 
завршување на работите а пред примо-предавање на објектот. Надзорниот орган е 
должен да ја констатира реализацијата на истата, да се состави Записник и писмено 
да го извести Инвеститорот.

Пред почетокот на работите за секоја позиција, Изведувачот мора да достави на 
одобрување до Надзорниот орган комплетни атести за квалитетот на сите материјали 
кои ќе ги употреби при изведба на таа позиција. Изведувачот ќе мора да изработи и 
достави на одобрување до Надзорниот орган План за контрола на квалитет на работите,
во кој ќе бидат презентирани методологии за изведба и начин на контрола при 
постигнување на бараниот квалитет на завршните работи, претходно дефиниран од 
Инвеститорот. Изведувачот врши претходни, контролни и тековни истражувања и 
испитувања во сопствени лабаратории или специјализирани институции со соодветна 
опрема за истражување и испитување. Атестите и сите податоци од испитувањата 
Изведувачот ги става на располагање на Надзорниот орган во бараниот обем и форма. 
Пред доставување на Завршната ситуација, Изведувачот ќе достави Завршен елаборат за
постигнатиот квалитет. 

Изведувачот има обврска, по завршувањето на работите да изработи Проект на изведена
состојба во согласност со применливата позитивна законска легислатива. Проектот на 
изведена состојба треба да претставува веродостојна проектна снимка на фактичката 
изведена состојба на градбата, со реални и разработени детални цртежи и пресеци, со
детален опис на изведените работи и позитивни резултати од лабараториските 
испитувања, сѐ во согласност со одобрените дополни кон основниот проект и неговите 
прифатени измени.  Проектот на изведена состојба треба биде доставен до Надзорниот 
орган на одобрување. Проектот на изведена состојба треба да се предаде во оригинал,
3 хартиени копии и електронска копија на ЦД.

Изведувачот има обврска да изврши дополнителнителни геотехнички истражни работи 
онаму каде што е утврдено дека овие работи не се извршени за време на проектирањето
од оправдани причини, или истите се ценат за недоволни, или пак ако во текот на 
изградбата се јавила потреба за нив, како и дополнителни лабораториски тестирања 
доколку има потреба. Надзорниот орган треба да ја потврди потребата од дополнителни
геотехнички истражувања и лабораториски тестирања. 

Изведувачот има обврска да ги подобри или да изработи објекти (легнати рабници, 
пристапни рампи и сл. зависно од потребата) за чувствителните групи на корисниции 
(колички за луѓе со посебни потреби, колички за бебиња, и сл.) со цел да им 
овозможи на истите непречен пристап до коловоз и од коловоз.

Изведувачот има обврска да достави доказ (приложи копија ) дека набавените 
материјали  се произведени во компании кои поседуваат дозвола за ИСКЗ (интегрирано 
спречување и контрола на загадувањето), сѐ во согласност со применливата позитивна 
законска и подзаконска легислатива.



0.3 Дополнителни геотехнички истражувања и 
лабораториски тестирања

паушал 1.00              - 
0.4 Дислокација на објекти 

паушал 1.00              - 
0.5 Изработка на проект на изведена 

состојба
паушал 1.00              - 

0.6 Изработка или подобрување на објекти за 
чувствителните групи на корисници

паушал 1.00              - 
0.7 Одржување на сообраќајна сигнализација 

за време на изведба на градежните 
работи паушал 1.00              - 

-             

1 I.1 Обележување и осигурување на траса и 
одржување на исколчената траса за време 
на изведување на работите (со ознака на 
нивелета +/-) по утврдена стационажа

м1 1,889.00              - 
2 I.2 Сечење на постоечки асфалтни површини 

до д=7см Количина добиена со мерење 
(компјутерски)

м1 2,072.00              - 
3 I.3 Рушење на постојна асфалтна коловозна 

конструкција со д=7см со одвоз на 
материјал во депонија10.565,00м2 х 0,07 
= 740,00м3

м3 740.00              - 
-             

4 II.1 Машински ископ на тампонски материал и 
земја 3 и 4 категорија во широк откоп 
со транспорт и депонирање во депонија
Количина земена од таблица 4.986,60 м3 
4.986,60-740,00=4.246,60 м3

м3 4,246.60 -             
5 II.2 Машинско планирање и валирање на 

постелка до потребна збиеност мин.40МРа 
Количина земена од таблица

м2 ######## -             
-             

6 III.1 Комплетна изработка на дренажи
м1 1,800.00              - 

7 III.2 Комплетна изработка на улични сливници 
–испусти од ПВЦ цеви 2хф100 со 
испуштање во постоен одводен 
канал(атмосферска канализација)

парче 50.00              - 
8 III.3 Висинско дотерување на постоечки шахти 

до кота на завршен слој од нов асфалтен 
коловоз и завршна обработка на тротоари

парче 37.00              - 
-             

00. ВКУПНО

IV. ГОРЕН СТРОЈ

I. ПРИПРЕМНИ РАБОТИ

II. ДОЛЕН СТРОЈ

III. ОДВОДНУВАЊЕ

I ВКУПНО

II ВКУПНО

III ВКУПНО



9 IV.1 Набавка, транспорт и машинска изработка 
на тампонски слој од дробен камен со 
планирање и валирање за коловоз д=30см. 
збиеност 100МРа
за тротоари
д=15см. збиеност 80МРа
за стабилизирани банкини ш = 
0,75мд=30см. (+56,00м3)
Количина земена од таблица(вкупно за се 
со изработка на стабилизирани банкини)

м3 4,121.00              - 
10 IV.2 Набавка,транспорт и машинско вградување 

на завршен слој од асфалт бетон АБ11 
д=5.00см (11.665,00+418,00)
Количина добиена со мерење 
(компјутерски)

м2 ########              - 
11 IV.3 Набавка,транспорт и машинско вградување 

на горен носив слој од битуменизиран 
материјал БНС 22 д=7.00см Количина 
добиена со мерење (компјутерски)

м2 ########              - 
12 IV.4 Набавка, транспорт и вградување на 

бехатон елементи (сиви) д=6см. 
(тротоари) на припремена подлога од 
песок (ризла) д=3-5см.
Количина добиена со мерење 
(компјутерски)

м2 1,656.70              - 
13 IV.5 Набавка, транспорт и вградување на

бетонски рабници 18/24/100 МБ40 на
бетонска подлога од МБ 20
Количина добиена со мерење 
(компјутерски)

м1 1,252.00              - 
14 IV.6 Набавка, транспорт и вградување на

бетонски рабници 6/20/100 на бетонска 
подлога од МБ 20 Количина добиена со 
мерење (компјутерски

м1 1,243.00              - 
-             
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