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ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА 
 
 

Почитувани,  
 

Договорниот орган Општина Илинден, со адреса на ул.9 бб. 1041 
н.Илинден, телефон за контакт 022571-703, факс 022573-515 
електронска адреса www.ilinden.gov.mk., има потреба од -  Изработка на 
идејно решение за уредување на дворот на Домот на култура во 
н.м.Илинден под наслов ”Галерија на отворено”. 

 
За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за 

доделување на договор за јавна набавка на услуги по пат на конкурс за 
избор на идејно решение, во согласност со член 21 став 3, член 99 став 3 
и член 105 од Законот за јавни набавки („Сл.весник на РМ“ бр. 136/07, 
130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14 и 130/14), за што 
објави оглас број 05-3010/2014.  

 
Ве молиме Вашето идејно решение за горенаведениот предмет на 

конкурсот да ни го доставите најдоцна до 15.12.2014 година до 12,00 
часот (по локално време) по пошта на горната адреса или лично со 
поднесување во архивата на договорниот орган.  

 
Со оваа покана, Ви доставуваме конкурсна документација која ги 

содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на идејното 
решение.  

 
Отворањето на пристигнатите идејни решенија нема да биде 

јавно и ќе се изврши од страна на формирана Жири комисија од 
страна на договорниот орган по истекување на крајниот рок за 
поднесување на идејните решенија во просториите на договорниот 
орган.  

 
Однапред Ви се заблагодаруваме за соработката.  
 
 
 
 
Во Илинден 
 
07.11.2014 година 

Овластено лице 
 

Жири Комисија 
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Инструкции за учесниците 

 
 
1. Договорен орган 
Договорен орган е Општина Илинден, со адреса на ул.9 бб. 1041 
н.Илинден, телефон за контакт 022571-703, факс 022573-515 
електронска адреса www.ilinden.gov.mk. 
 
2. Предмет на конкурсот за избор на идејно решение 
 
2.1 Предмет на конкурсот за избор на идејно решение е – Изработка на 
идејно решение за уредување на дворот на Домот на култура во 
н.м.Илинден под наслов ”Галерија на отворено”. 
Жири комисијата ќе изврши избор на 1 (едно) идејно решение врз основа 
на кое ќе се изработи основен  проект. 
 
3.Трошоци за поднесување на идејното решение 

 
3.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со 
подготовката и со доставувањето на идејното решение, а договорниот 
орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на 
исходот од постапката за избор на идејно решение. 
 
4. Конкурсни услови  
 
• Конкурсот е анонимен. Право на учество имаат домашни и странски 
правни и физички лица кои треба да поседуваат соодветно овластување 
согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање и Законот за 
градење.  
• Краен рок за предавање на конкурсните трудови е 15.12.2014 година 
до 12,00 часот  
• Конкурсот завршува со избор на најдобро конкурсно идејно решение.  
• Конкурсните материјали и останатата коресподенција поврзана со 
конкурсот се пишува на македонски јазик.  
• Оценувањето на трудовите ќе го врши Жири комисија составена од 3 
члена.  
• Со изготвувачот на идејното решение кое ќе биде оценето како 
најдобро рангирано, договорниот орган, согласно Законот за јавни 
набавки (член 99, став 3) ќе отпочне постапка за доделување на договор 
за јавна набавка со постапка со преговарање без претходно објавување 
на оглас за изработка на основен проект.  
 
4.1 Посебни услови 
 
Учесниците на конкурсот во моментот на доставување на своите трудови 
треба да поседуваат документи за докажување на лична состојба 
согласно член 147, став 2 од Законот за јавни набавки, документи за 
докажување на техничката  или професионалната способност согласно 
член 153 став 2  и документ за регистрирана дејност согласно член 148, 
став 1. 
 
4.1.1 Докажување на личната состојба: 
За докажување на личната состојба, учесникот на конкурсот во моментот 
на доставување на трудот треба да располага со следните документи: 

http://www.ilinden.gov.mk/
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- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му 
била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка 
организација, корупција, измама или перење пари; 
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган; 
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен 
орган; 
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од 
надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран; 
- потврда од Централен регистар на РМ  дека не е изречена прекршочна 
санкција забрана за вршење професија, дејност или должност; 
- потврда од Централен регистар на РМ дека не е изречена привремена 
забрана за вршење на одделна дејност 
- потврда од Централен регистар на РМ дека не е впишана споредна 
казна привремена забрана за вршење на одделна дејност; 
- потврда од Централниот регистар на РМ дека не е впишана споредна 
казна трајна забрана за вршење на одделна дејност; 
- потврда од Централниот регистар на РМ дека не е впишана споредна 
казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на 
договори за јавна набавка и договори за јавно – приватно партнерство.          
 
4.1.2. Докажување на техничката или професионалната способност 
 
За исполнување на минималните критериуми за техничката или 
професионалната способност од тендерската документација 
економскиот оператор во моментот на доставување на трудот треба да 
располага со следните документи: 
                
1. Лиценца Б за проектирање за домашни и странски правни лица 
 
2.Овластување Б за изработка на проектна документација за домашни и 
странски физички лица (дипломирани инжинери - архитекти или 
соодветна категорија на инжинери). 
 
3. Економскиот оператор да има склучено договор за соработка со 
правно лице кое е носител на лиценца за ревизија на проектна 
документација од втора категорија, согласно Законот за градење 
(Сл.весник на РМ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 
25/13, 79/13, 137/13 и 163/13), а кое не учествувало во изработката на 
проектната документација за која се ангажира како ревидент. 
 
4.1.3 Докажување на способноста за вршење на професионална 
дејност 

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, 
понудувачот треба да има на располагање документ за регистрирана 
дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за 
вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна 
набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение 
согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. 
       
Документите наведени за докажување на лична состојба, техничка и 
професионална способност и   документи за докажување на способноста 
за вршење на професионална дејност, учесникот на конкурсот треба да 
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ги има на располагање во моментот на поднесување на трудот, а ги 
доставува доколку биде најдобро рангиран, по донесување на одлука за 
избор на најдобро идејно решение. 
 
5. Жири комисија 
 
Оценувањето на идејните решенија поднесени на конкурсот ќе го врши 
Жири комисија избрана од договорниот орган, составена од 3 (три) 
члена. Жири комисијата е самостојна во донесувањето на одлуките. 
Жири комисијата ќе ги оценува поднесените идејни решенија според 
критериумите за оценување, за што ќе поднесе извештај до договорниот 
орган и до учесниците на конкурсот. 
Жири комисијата ќе го изврши оценувањето на идејните решенија и ќе ги 
објави резултатите од конкурсот во рок од 30 дена од денот на 
завршување на конкурсот. 
Трудовите кои нема да бидат прифатени ќе се вратат во рок од 10 дена 
од денот на завршување на постапката. 
Резултатите ќе бидат објавени, а авторите на идејните трудови ќе бидат 
писмено известени од страна на жири комисијата. 
Членовите на жири комисијата немаат право на учество на конкурсот. 
 
6. Награди 
 
Договорниот орган ќе додели: 

• прва награда за избраното најдобро идејно решение во висина од 
60.000,00 денари.  

 
Оваа награда истовремено ќе претставува и откуп на авторските права и 
обештетување на авторот во целост, за што истиот мора да пополни и 
да достави соодветна Изјава за согласност дадена во прилог на 
конкурсната документација . 
 
Со исплатата на конкурсниот труд договорниот орган се стекнува со 
право на употреба на наградениот труд во целост. 
 
7.Предмет, цели и задача на конкурсот 
 
Предмет на работа претставува изработка на идејно решение за 
уредување на дворот на Домот на култура во н.м.Илинден под наслов 
”Галерија на отворено”. 
 
При тоа од учесниците на Конкурсот за избор на идејно решение се 
очекува: 
 

Идејното решение за уредување на дворот на Домот на култура во 
н.м.Илинден под наслов ”Галерија на отворено”, да соодејствува и 
соодветствува на просторот кој треба да се оплемени, да обезбедува 
максимална функционалност со нагласени естетски и уметнички 
вредности, уникатно, единствено и оригинално идејно решение по кое 
Општината ќе биде препознатлива, а од друга страна поатрактивна како 
за домашни така и за странски посетители. 

 
Локацијата која е предмет на Конкурсот за избор на идејно 

решение се наоѓа во централното подрачје, во непосредна близина на 
административната зграда на општината. Во Домот на култура речиси 
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секојдневно се организираат културни, литературни, образовни, спортски 
и безброј други јавни настани и манифестации што резултира со голема 
посетеност како од домашни така и од странски посетители. 

 
Потребата за уредување на овој јавен простор е показател за 

степенот на развој на урбаната култура на локалното население. 
Предметниот простор кој е оплеменет со зеленило и вегетација во 
моментов е привлечен, но истовремено му недостасуваат квалитетни 
естетски и уметнички содржини, единственост и оригиналност, 
уредување и понуда која во текот на целата година ќе ги привлекува 
домашните и странски посетители.  

 
Самиот влез пред Домот на култура е поплочен со бехатон плочки, 

од двете страни поставени се клупи од дрвена и метална конструкција, а 
останатиот простор е оплеменет со зеленило и вегетација. 

 
Целта на Конкурсот за избор на идејно решение под наслов 

”Галерија на отворено” е да се избере такво идејно решение со кое ќе се 
разубави дворот на Домот на култура, граѓаните да ги доближи до 
уметноста, а Општината да добие една нова културна и уметничка 
димензија, уникатно, единствено и оригинално идејно решение по кое 
Општината ќе биде препознатлива, а од друга страна поатрактивна како 
за домашни така и за странските посетители. 

 
Пристигнатите идејни решенија ќе се вреднуваат врз основа на 

почитувањето на конкурсните барања, изводливоста, одржливоста, 
оригиналноста и репрезентативноста на решението, креативноста и 
инвентивноста во пристапот на изготвување, современиот третман на 
проектот, единственоста на решението и задоволувањето на сите 
прописи и нормативни акти за проектирање и урбанистичко планирање. 

 
8. Начин на поднесување на проектите 
 
Идејниот проект треба да содржи: технички опис, ситуација, 
карактеристични детали, изгледи, детали изработени во аналогна и 
дигитална форма (pdf и dwg формат) со 3Д анимација. Идејниот проект 
во аналогна форма треба да биде изработен во боја на А3 формат, а 
текстуалниот дел на А4 формат. 3Д анимацијата и идејниот проект 
изработен во дигитален формат да бидат ставени на ЦД. 
 
Трудот во дигитална форма се предава во пластична опаковка со 
напишана шифра на трудот на самото ЦД.   
 
Трудот во аналогна форма се предава во непрозирна опаковка со список 
од сите прилози. Сите графички и текстуални прилози мораат да бидат 
означени со шифра во долниот десен агол. Графичките прилози да 
бидат презентирани на А3 формат, печатени во боја, а текстуалните 
прилози на А4 формат. 
 
Трудовите се предаваат во затворен пакет со натпис за ,,Конкурс бр.05-
3010/2014,, со шифра и со јасно напишана препорака ,,Не отварај,,. 
Податоците за авторот треба да се наведат во посебен затворен плик 
приложен во трудот со ознака ,,Автор,, и назначен со истата шифра. Во 
друг затворен плик со назнака ,,Адреса за враќање на трудот,, и 
назначен со иста шифра, треба да се наведе адресата на која ќе се 
врати ненаградениот  конкурсен труд. 
 



 7 

9. Рок за поднесување на проектите  
 
Краен рок за поднесување на проектите е 15.12.2014 година до 12,00 
часот. Проектите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се 
сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во оценувањето 
на истите. 
 
10.Критериуми за оцена на дизајнот, односно идејното решение 
 
– Оригиналност и иновативност на понуденото идејно решение; 
– Креативност и инвентивност на понуденото идејно решение; 
–Единственост на понуденото идејно решение; 
–Естетски и уметнички вредности преку примена на модерни обликовни 
елементи со тенденција кон универзалност на решението; 
–Флексибилност на просторниот концепт (функционалност, практичност 
и организација);  
– Вклопеност во амбиентот-локацијата;  
–Изводливост на понуденото идејно решение. 
 
11. Дополнителни информации 
Конкурсната документација може да се преземе преку веб страната на 
Бирото за јавни набавки. 
Само учесниците кои ја презеле документацијата по објавениот конкурс 
имаат право да учествуваат. 
Пријавените кандидати прифаќаат дека дале согласност за откривање 
на идентитетот по извршениот избор. 
Конкурсниот труд што нема да ги содржи сите елементи опишани во 
конкурсната документација, односно е доставен ненавремено или е 
некомплетен нема да биде предмет на разгледување од страна на жири 
комисијата. 
Идејните решенија кои нема да бидат прифатени ќе се вратат во рок од 
10 дена од денот на завршување на конкурсот. 
По извршениот избор на најдобро идејно решение ќе се спроведе 
постапка со преговарање без објавување на оглас согласно член 99 став 
3 од Законот за јавни набавки за склучување на договор за изработка на 
основен проект со сите фази за изведба. 
 
12. Известување на учесниците на конкурсот 
 
До сите учесници на конкурсот се доставува известување за извршен 
избор на најдобро идејно решение во рок од 3 (три) дена од денот на 
донесувањето на одлуката за избор на најдобро идејно решение. 
  
13. Завршни одредби 
 

• Со учество на конкурсот изготвувачот на трудот ги прифаќа 
условите на конкурсот, 
 

• Договорниот орган со доделување на наградата ги откупува 
авторските права, 
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• Договорниот орган го задржува правото да врши измени во 
идејното решение, 
 

• Жири  комисијата нема да ги разгледува оние конкурсни 
трудови    кои што ќе пристигнат по предвидениот рок или не 
се изработени според условите и расписот на конкурсот. 

 
 
Со цел подобрување на квалитетот при изготвување на идејното 
решение, договорниот орган се обврзува на учесниците на конкурсот да 
им овозможи пристап до соодветната документација со кој  ќе се 
прецизира опфатот кој е предмет на конкурсот за избор на идејно 
решение и посета на локацијата. 
 
 
 
 
                                                                                                 Жири комисија  
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Прилог 1 – Изјава со која учесникот на конкурсот ги отстапува 
авторските права врз идејниот проект 
 
 
 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

Јас_________________________________, учесник на конкурсот за 
избор на идејно решение за изработка на идеен проект за уредување на 
дворот на Домот на култура во н.м.Илинден под наслов ”Галерија на 
отворено” бр. ____________, објавен на ден _______.2014, од страна на 
Општина Илинден, изјавувам дека се согласувам со целосен откуп/ 
отстапување на авторските права врз мојот идеен проект кој го 
доставувам во прилог.  
 
 
                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Место и датум                                                                Учесник на конкурсот 
 
___________________                                                ___________________ 
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Прилог 2 – Изјава со која учесникот на конкурсот потврдува дека ги 
исполнува критериумите за утврдување на личната состојба, 
професионална способност и документ за регистрирана дејност  
 
 
 
 

И З Ј А В А 
  

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека 
учесникот на конкурсот _______________________________________[се 
наведува назив на учесникот] во целост ги исполнува критериумите за 
утврдување на личната состојба , професионална способност и документ 
за регистрирана дејност утврдени во законот и во конкурсната 
документација по пат на конкурс за избор на идејно решение за 
изработка на идеен проект за уредување на дворот на Домот на култура 
во н.м.Илинден под наслов ”Галерија на отворено” објавен од страна на 
Општина Илинден и дека учесникот на конкурсот ги има на располагање 
сите документи утврдени во конкурсната документација за докажување 
на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на 
договорниот орган доколку нашиот труд биде избран за најдобро 
рангиран.  
 
 
 
 
 
Место и датум                                                                Учесник на конкурсот 
 
___________________                                                ___________________ 
 


