
1.ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА ОБЈЕКТ 2 ФАЗА АРХИТЕКТУРА

Набавка и поставување на монтажна канцеларија за технички персонал комплетно опремена со мебел.

Набавка и монтажа на монтажни санитарни објекти,  димензионирано според бројот на работници.

Мобилизација и Демобилизација на градилиштето се обврска на изведувачот.

Горенаведените позиции се обврска на Изведувачот согласно Закон за градење и за предметните 
позиции не треба да се ставаат единечни цени, се смета дека истите се содржани во позициите за 
изведба на објектот.

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ЗАМЕНА НА ФАСАДНА СТОЛАРИЈА НА 
АДМИНИСТРАТИВНИ ЗГРАДИ НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ

ОПШТИ НАПОМЕНИ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ГРАДИЛИШТЕ

НАПОМЕНА : За описите кои упатуваат на производител или стандард важи "еквивалентно", но 
при тоа производот/материјалот кој се нуди како замена треба да е со исти или подобри 
карактеристики од наведените во описот. Важи за сите позиции од предмерот.                    

Изработка и поставување на информативни табли со димензии по избор на изведувачот испишана со 
содржина согласно закон за градба, а изработена од метална рамка и поцинкован лим.

Сите работи предвидени со проектот, описи и количини дадени во предмерот, треба да се извршат во 
согласност со важечките технички нормативи и правила на занаетот, со употреба на квалитетен 
градежен материјал и со приложување на сертификати и атести за истите.

НАПОМЕНА : Доколку дојде до оштета на било какви работи при изведувањето на потребните 
градежни зафати кои се и не се предвидени со реконструкцијата, изведувачот е должен истите да 
ги санира без надомест - не се наплаќа дополнително !         

Изведувачот се задолжува да ги преземе и спроведе сите со закон предвидени мерки на заштита, на 
работниците, материјалот и објектот, заштита на градежна парцела, проект за времен сообраќај, и 
(движење на персонал и деца доколку  училиштето функционира за време на градежните работи) како и 
изработка на елаборат за безбедност и заштита при работа.

Обележување на границите на градилиштето (геометар) и изработка и поставување на ограда околу 
градилиште со врати за  пристап согласно закон за градба.



Ред. 
Бр. Ед.мера Количина Единечна 

цена
Вкупна 

цена

1,1 ком. 0,00 0,00 0,00

1,2

бр. 1,00 550,00 550,00

бр. 1,00 1.490,00 1.490,00

бр. 2,00 1.600,00 3.200,00

бр. 5,00 1.860,00 9.300,00

бр. 2,00 870,00 1.740,00

бр. 3,00 1.250,00 3.750,00

бр. 2,00 1.190,00 2.380,00

бр. 2,00 450,00 900,00

бр. 1,00 420,00 420,00

бр. 2,00 300,00 600,00

бр. 1,00 390,00 390,00

бр. 1,00 1.450,00 1.450,00

бр. 1,00 1.610,00 1.610,00

1,3 м 0,00 0,00 0,00

1,4 пар. 0,00 0,00 0,00

27.780,00

Демонтажа на постојни надворешни (лимени) банкини на 
цела фасадна столарија, утовар на шут во камион и 
транспорт до депонија посочена од инвеститор. 

Демонтажа на постојна фасадна столарија (прозорски 
портали, прозорци, надворешни врати), утовар на шут во 
камион и транспорт до депонија посочена од инвеститор. 
Позиции според цртежи во графички дел. 

Поз.10 Прозор 45х60сm

ОБЈЕКТ 2

Поз.1 Прозорски портал 210х70сm

Поз.2 Прозорски портал 240х170сm

Поз.3 Прозорски портал 260х170сm

Поз.4 Прозорски портал 305х170сm

Поз.5 Прозорски портал 145х165сm

Поз.6 Прозорски портал 210х165сm

Во цената на сите позиции кои се предмет на рушење, 
кршење, сечење и демонтирање ќе биде вклучено: 
отстранување, утовар, транспорт и растовар  на 
градежниот отпад до депонија посочена од 
инвеститор, заштита на соседни конструкции, сите 
заштитни мерки и останато. За позициите што се 
демонтираат Инвеститорот / Корисникот / Надзорниот 
орган ќе одлучи кои позиции ќе бидат задржани и 
складирани на место посочено од инвеститор.

1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

ОПИС НА РАБОТИТЕ И ПРЕДМЕР

  1.ФАЗА АРХИТЕКТУРА

Чистење на шут и нискостеблести растенија на терен 
пред почеток на градежни работи, утовар во камион и 
транспорт до депонија посочена од инвеститор.

Демонтажа, чистење и повторна монтажа метални 
решетки на прозори во координација со корисникот и 
надзорниот орган согласно потребите од истите во 
иднина.

ВКУПНО 1=

Поз.7 Прозорски портал 200х165сm

Поз.8 Прозор 70х165сm

Поз.9 Прозор 65х130сm

Поз.11 Прозор 80х70сm

Поз.12 Двокрилен влезен портал 180х220сm

Поз.13 Двокрилен влезен портал 210х210сm



Ред. 
Бр. Ед.мера Количина Единечна 

цена
Вкупна 

цена
ОПИС НА РАБОТИТЕ И ПРЕДМЕР

   

2,1

бр. 1,00 10.290,00 10.290,00

бр. 1,00 28.570,00 28.570,00

бр. 2,00 30.920,00 61.840,00

бр. 5,00 36.300,00 181.500,00

бр. 2,00 16.800,00 33.600,00

бр. 3,00 24.400,00 73.200,00

бр. 2,00 23.100,00 46.200,00

бр. 2,00 8.640,00 17.280,00

бр. 1,00 7.150,00 7.150,00

бр. 2,00 4.200,00 8.400,00

бр. 1,00 5.950,00 5.950,00

бр. 1,00 27.900,00 27.900,00

бр. 1,00 31.350,00 31.350,00

533.230,00

Поз.3 Прозорски портал 260х170сm

Поз.4 Прозорски портал 305х170сm

Поз.7 Прозорски портал 200х165сm

Поз.8 Прозор 70х165сm

Поз.9 Прозор 65х130сm

Поз.10 Прозор 45х60сm

Поз.11 Прозор 80х70сm

Поз.12 Двокрилен влезен портал 180х220сm

Поз.13 Двокрилен влезен портал 210х210сm

ВКУПНО 2=

Поз.5 Прозорски портал 145х165сm

Поз.6 Прозорски портал 210х165сm

2. ФАСАДНА СТОЛАРИЈА

Поз.2 Прозорски портал 240х170сm

НАПОМЕНА: Мерките на сите отвори задолжително да 
се земат на лице место и према приложената шема на 
столарија. Прицврстување на касите да се изведе со 
ХОЛ штрафови во типла на максимално растојание од 
30см, рамномерно по целиот обод. Квалитетот за сите 
вградени парчиња да се потврди со атест.
*Доколку дојде до оштетување на ѕидови/парапети при 
демонтажа и монтажа на столарија, изведувачот е 
должен истите да ги санира - не се плаќа дополнително. 
(количината да се утврди на лице место и изведувачот 
да си го премета во цената).

Набавка, изработка, транспорт и вградување на 
столарија изработена од ПВЦ профили, систем (шест 
комори со три гуми), бела боја RAL  9010, појачани со 
поцинкуван челик д=1.5мм, застаклен со термопан 
стакло д=4+16+4 мм, исполна од аргон 90% , со вкупен 
коефициент на топлопроводливост max 1.71 W/m2k 
комплет со оков од реномиран производител по европски 
стандарди и атест, шарка, брави, отварање по шема на 
столарија. Застаклувањето да се земе према описот на 
секоја од шемите, како и исполна од ПВЦ панел со 
полиуретанска пена кај врати. Прицврстувањето на 
касите е со хол штрафови, а исполната меѓу ѕидарскиот 
отвор и ПВЦ профилот е со пур-пена по цел периметар 
на профилот. Затварање на отвори за кондензација со 
пластични капачиња. Изведувачот е должен да ја санира 
секоја непредвидена штета направена на ѕидовите и 
парапетите по монтажа на новата столарија на сопствен 
трошок и треба да ги симне заштитните траки од 
профилот најдоцна ден пред технички прием.
Позиции според цртежи во графички дел.            

Поз.1 Прозорски портал 210х70сm

ПВЦ СТОЛАРИЈА

ОБЈЕКТ 2



Ред. 
Бр. Ед.мера Количина Единечна 

цена
Вкупна 

цена
ОПИС НА РАБОТИТЕ И ПРЕДМЕР

   

3,1 м 0,00 0,00 0,00

3,2 м 171,00 240,00 41.040,00

41.040,00

602.050,00

108.369,00

710.419,00

3. РАЗНИ РАБОТИ

ВКУПНО СО ДДВ

Набавка, транспорт,изработка и поставување на 
надворешни банкини (банци) на прозори од рамен 
челичен пластифициран лим д=0.55мм РШ=35-45см, со 
сите потребни елементи до финална монтажа.

ВКУПНО 3=

ДДВ 18%

ВКУПНО БЕЗ ДДВ

Набавка и транспорт на материјал и крпење на 
внатрешни шпалетни на фасадна столарија со 
продолжен малтер на потребни оштетени места и 
комплет глетовање и боење по цел периметар на отвор.
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