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СОДРЖИНА НА ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈА СО ПРЕНАМЕНА НА ОБЈЕКТ БРОЈ 83 

КАСАРНА ИЛИНДЕН СКОПЈЕ 

ФАЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ 

 

 

1. СОДРЖИНА 

- Лиценца за проектирање од правно лице, 

- Регистрација од правно лице, 

- Решение за назначување на одговрен проектант, 

- Овластување за проектирање на одговорниот проектант 

- Проектна задача и  

- Технички податоци. 

 

2. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

3. ЕЛЕКТРИЧНА ПРЕСМЕТКА 

4. ПРЕДМЕР 

5. ГРАФИЧКИ ДЕЛ 

 

 

1. Термика инсталација - подрум 

2. Термичка инсталација – Приземје 

3. Термичка инсталација – кат 1 

4. Термичка инсталација – кат 2 

5. Електрично осветление - Подрум 

6. Термичка инсталација – Приземје 

7. Електрично осветление – кат 1 

8. Електрично осветление – кат 2 

9. Компјутерска и телефонска инсталација – приземје 

10. Компјутерска и телефонска инсталација – кат 1 

11. Компјутерска и телефонска инсталација – кат 2 

12. ПП инсталација – подрум 

13. ПП инсталација - приземје 

14. ПП инсталација – кат 1 

15. ПП инсталација – кат 2 

16. Видео надзор - приземје 

17. Видео надзор – кат 1 

18. Видео надзор – кат 2 

19. Панични светла – подрум 

20. Панични светла – приземје 

21. Панични светла – кат 1 



22. Панични светла – кат 2 

23. Кабел носачи – подрум 

24. Кабел носачи – призмје 

25. Кабел носачи – кат 1 

26. Кабел носачи – кат 2 

 

 

27. Еднополни шеми 

- Е.1. Еднополна шема на разводна табла РТ-1 лист 1, 

- Еднополна шема на разводна табла РТ-1 лист 2 

- Еднополна шема на разводна табла РТ-1 лист 3 

- Е.2 Еднополна шема на разводна табла РТ – 2 лист 1, 

- Еднополна шема на разводна табла РТ – 2 лист 2  

- Еднополна шема на разводна табла РТ – 2 лист 3 

- Е.3. Еднополна шема на разводна табла РТ – 3 лист 1 

- Еднополна шема на разводна табла РТ – 3 лист 2 

-  Еднополна шема на разводна табла РТ – 3 лист 3 

- Еднополна шема на главна разводна табла 
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ 

А) ТЕХНИЧКИ ОПИС 

  

 Овој проект за електрични инсталации е изработен врз основ на 

добиените архитектонско – градежни основи, проектната задача, постојните 

стандарди и нормативи како и други електротехнички норми. 

 

1. ЈАКОСТРУЈНИ ИНСТАЛАЦИИ 

1.1 Напојување со електрична енергија 

Напојувањето на објектот со електрична енергија да биде изведено во 

согласност со условите за енергетски приклучок кои се дефинирани од страна 

на ЕВН Македонија. 

 

1.2 .Разводни табли 

 

Главната разводна табла на објектот да биде сместена во подрумскиот дел 

од објектот. Од неа е планирано да се напојуваат другите три разводни табли 

како и машинската опрема која е сместена во подрумскиот дел.  

Каблите да бидат кодирани со различни бои или да бидат идентификувани 

на некој друг начин кој ќе биде во согласност о регулативите за примена на 

напонски системи. Изолацијата на проводниците да биде на следниот начин: 

- Кафеава и црна за фазите (R, S, T), 

- Плава за неутралните 

- Зелено-жолта за заземјувањето. 

Фазните проводници чија обвивка не е кодирана според горенаведената боја да 

се означат со знаци (R, S, T), и краевите да се кодираат со различна боја на 

изолир трака. 

Енергетските кабли да се по DIN VDE 0276-603, DIN VDE 0250/204, DIN VDE 

0281-3. За сите проводници  кои ќе се користат да се достават атести согласно 

на стандардот IEC 60502-1. 

 

1.4. Носачи на кабли 

Поставуањето на каблите низ објектот по ходниците е планирано да биде во 

кабел носачи и посебно за енергетските кабли и посебно за слабострујните 

кабли. Од кабел носачите да продолжуваат во ѕид до место на приклучок. 

Истите да бидат поставени на ѕид или на таван и тоа во просторот помеѓу 

таванот и спуштениот плафон. Кабел носачите да бидат изработени од 

перфориран челичен лим, галванизирани со димензии наведени во предмерот. 

Од секоја разводна табла да се пушти проводник за заземјување и истиот да се 

поврзе со кабел носачите. 

 

1.5. Електрично осветление 

Осветлението на објектот ќе се изведе со помош на уградна светлосна 

арматура за монтажа во спуштен плафон „армстронг„. Типот на светлосните 

арматури е одреден согласно типот на плафонот и намената на просторијата. Во 
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арматурите ќе бидат вградени лед цевки и тоа четри на број во канцелариите 

училниците, лабораториите. Во тоалети е планирано да се постават светлосни 

водонепропусни лед цевки. Врските во дозните да се изведуваат со помош на 

модули за спојување на жици без шрафење, наведени во предмерот. 

Вклучувањето и исклучувањето на светлосните групи ќе се врши со помош на 

прекинувачи (тастерски, обични, сериски, наизменични како и комбинации на 

модиуларни прекинувачи).  

Во тоалетите за хендикепирани лица да се постават светлосни арматури 

со вграден сензор. Електричната инсталација за осветлување да се изведе со 

кабел NNY-J. Местата на поставување на светлосните арматури се дадени во 

графичките прилози. 

 

1.6. Панично осветление  

Покрај основното осветлување на објектот, потребно е да се изведе и нужно 

осветление со emergency светилки, кои ќе овозможат извршување на потрените 

активности пред евакуација. Освен основното и нужно осветление предвидено е 

и поставување на панични светилки со ознаки за „ИЗЛЕЗ“ и насока на движење 

кон излезот. Истите се палат во случај на престанување на напојувањето со 

електрична енергија. Паничните светилки да бидат со сопствен извор на 

напојување изведен со NiCd батерии за автономна работа од 90 минути. 

Напојувањето со електрична енергија на паничните светилки да биде од 

посебно струјно коло и истото да се изврши со кабел тиp NYY-J 3x1,5mm². 

Местата на поставување на паничните светилки се дадени во графичките 

прилози. 

 

1.7  Термичка инсталација 

Во сите простории да се постават приклучници согласно графичките 

прилози. Истите да се поставуваат на висина од 0,3 до 0,5 м. До разводните 

ормари ќе се водат  проводници, со пресек наведен во предмерот и означен во 

еднополните шеми. Електричната инсталација да се изведе со каблови тип 

NYY-J кои се полагаат во кабел носачи над спутен плафон во ходници од каде 

продолжуваат во ѕид и во преградни ѕидови до приклучно место 

Напомена: За секое струјно коло од разводната табла се пуштаат посебни 

кабли. 

 За заштита од напон на допир е предвидено сите метални делови од 

апарати и уреди во обејктот да се заземјат. Тоа да се изведе така да во главната 

разводна табла се постави шина за изедначување на потенцијалот на која ќе се 

поврзе заштитното заземјување како и сите други инстлацаии (водоводната, 

парната и громобранската инсталација). Заземјувањето на разводните табли да 

се изведе со помош на петтата жила од напоните кабли (зелено жолта). 

 

2. СЛАБОСТРУЈНИ ИНСТАЛАЦИИ 

 

2.1. Телефонска и компјутерска инсталација 

Надворешниот приклучок не е предмет на оваа проектна документација. Во 

објектот да се изведе телефонска инсталација согласно графичките прилози со 

инсталационен вод FTP категорија 6, и да бидат положени во кабел носач за 
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слабострујни инсталации и вовлечени во црево при полагањето во ѕид. 

Компјутерската инсталација да се изведе со FTP категорија 6. Во ѕид да 

завршува со RJ45 категорија 6. Концентрацијата на компјутерската инсталација 

е во RACK ормарите. 

 

2.2 Инсталација и опрема за автоматска дојава на пожар 

Во првата просторија од десна страна во подрумскиот дел на висина од 1,5 м 

од готов под да се постави интелигентна противпожарна централа од адресен 

тип со доволен број на адреси. Во сите простории на сите нивоа од објектот да 

се постават детектори на чад. Во комуникациите на сите нивоа е планирано да 

се постават рачни јавувачи и сирени од адресен тип. Поврзувањето на 

јавувачите е во петља со 2x2x0,8-ЈЕ-X(St)H-FE180 и истиот да се води во кабел 

носач предвиден за слабострујни инсталации а во ѕидовите да биде вовлечен во 

црево. 

 

2.3. Видео надзор 

За контрола на просторот во објектот како и самиот влез од објектот е 

предвидено инсталирање на видео надзор. Ожичувањето да биде со проводник 

од типот RG6 и 3x2,5mm2 NYY-J и истите да се положат во кабел носачи за 

слострујни инсталации а во ѕидовите да бидат вовлечени во црево. 

 

3. ЗАШТИТА ОД ОПАСЕН НАПОН НА ДОПИР И ИЗЕДНАЧУВАЊЕ 

НА ПОТЕНЦИЈАЛ 

 

Целата проектирана електтрична инсталација за објектот е изведена со 

водење на проводници на терет односно петти заштитен проводник со што е 

обезбедена можност за примена на системот на заштита TN-C/S. Поради 

можноста одредени метални делови од електро – машинските и хидро 

инсталации како и опремата која во нормален режим на работа не се под напон, 

кои можат да бидат потребно е да се изведе и инсталација за изедначување на 

потенцијалот. Поради тоа во дефинирани локации, согласно дадените цртежи се 

изведени шини за изедначување на потенцијалот кои се поврзани со лентата за 

заземјување на објектот со посебно предвидени изводи од истата. 

 

 

4. ЗАЗЕМЈУВАЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

Потребно е да се изведе поставување на ново заземјување на начин што 

ќе се три поцинковани сонди до должина од 2 метри ќе се набијат во земја на 

мегусебно растојание од три метри во форма на тријаголник и истите да се 

поврзат меѓусебе. Потоа истите да се спојат со поцинкована трака FeZn 30x4 

mm² a другиот крај да се поврзе со заземјувањето во главната разводна табла.   

Громобранкста инсталација на објектот е заменета во 2014 година. 

Изведена е класична громобранска инсталација со заземјувачи FeZn лента. 

Громобранската инсталација е составена од прифатни водови (систем на 

фаќачи), одводни спроводници и заземјувачки систем. Во декември 2014 година 

е извршено мерење на сите 12 изводи и се добиени резултати кои ги 

задоволуваат барањата на стандардот МКС Н Б4 801.  
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5. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

1. Овие технички услови се сотавен дел на електричните инсталации и како 

такви се задолжителни за изведувачот. 

2. Електричната инсталациј ќе се изведе по МГ-СЅ прописите кои се 

однесуваат на ваков тип на работа, планот и пресметката за овие технички 

услови. 

3. При поставување на проводниците за монофазна или трофазна струја во 

цевки, сите проводници кои припаѓаат на исто струјно коло мораат да бидат 

поставени во иста цевка. 

4. Металните заштитни облоги на цевките не смеат да бидат употребувани 

како повратни проводници, ниту како проводници за заземјување. 

5. Меѓусебното спојување на проводниците да се врши со спојки. 

Лемењето на проводниците во електричната инсталација да се избегнува. 

6. Продолжувањето на проводниците може да се врши само со спојници во 

разводните кутии. 

7. Хоризонталното полагање на водовите на височина помала од 2 метра 

треба да се избегнува, а во случај тоа да не е можно да се изведе заштита од 

механичко оштетување на водовите. 

8. Поставувањето на проводниците во цевките мора да биде изведено така 

што проводниците без тешкотии може да се вовлекуваат и извлекуваат. 

9. Прекинувачите мора да се постават на височина од околу 1,5 метри од 

подот. 

10. Сите шуко приклучници мора да бидат заземјени. 

11. Разводните табли мора да се заземјат така што горниот раб да не биде 

повисок од 1,8 метри. 

12. Штемувањето на бетонските конструкции не смее да се прави без 

претходна консултација со надзорниот градежен орган. 

13. Нултиот вод не смее посебно да биде осигуран со осигурач, ниту да се 

води кон прекинувач. Неговиот отпор од разводната табла до најодалеченото 

место во објектот не смее да биде поголем од 2Ω. 

14. По завршената работа за електрините инсталации задолжително да се 

измери отпорот на нултниот вод и тоа со изведени осигурачи, со цел да се 

изврши едновремена контрола на исправноста на врските. 

15. Нултниот вод во целата инсталација мора да биде со иста боја, која е 

светло сина. 

16. Забрането е посебно водење на нултниот вод преку осигурач заштитен 

контакт. 

17. Покрај испитувањето на нултниот проводник задолжително е од страна 

на надзорниот орган, да се испита исправноста на сите врски со помош на ом-

метар, пред да се стават осигурачите. Испитувањето на изолацијата да се 

изврши од страна на изведувачот. 
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18. Електричната инсталација од разводната табла до електромоторните и 

сличните потрошувачи ќе може да се изведе кога ќе биде точно познато местото 

на приклучок на истите. 

19. При изведувањето на електричната инсталација изведувачот треба да се 

придржува на МКС стандардите кои се однесуваат на ваков вид на работа, 

планот, пресметката и наведените технички услови. 

20. Инсталацијата може да биде предадена за употреба откако комисијата ќе 

констатира дека е изведена спрема овој проект и МКС стандардите за ваков вид 

на објект. 

21. По завршување да се изврши испитување на инстлацијата и да се издаде 

потврда за употреба на истата од страна на изведувачот. 

 

 

Изработил: 

Дип.ел.инж. Александар Ајтовски___________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗВОДНИ ТАБЛИ
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Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка транспорт и монтажа на  

разводен ормар, изработен од двојно 

декапиран лим, офарбан со 

електростатска боја RAL, со патент 

брава за влез разводна табла РТ-1 со 

димензии 800x800x200mm

парче 1

2

Набавка транспорт и монтажа на 

автоматска склопка  AS 125A, 3p, 

16kA, 380/415V регулација 100А

парче 1

3
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С10А, 1Р, 6кА
парче 20

4
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 1Р, 6кА
парче 43

5
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 3Р, 6кА
парче 11

6
Набавка, транспорт и монтажа на Фид 

25/0,03А, 2р
парче 2

7
Набавка, транспорт и монтажа на 

временско реле
парче 1

8

Набавка транспорт и монтажа на 

бакарни шини, потпорни изолатори 

комплет со монтажа за трите влеза

паушал 1

9

Да се предвиди сума за 

неспецифициран материјал, 

штрафовска роба, туљаци, ПГ 

уводници, кабел папучи, чешал, шини 

за осигурачи и слично.

паушал 1

0,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

ПРЕДМЕР

А.1. РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-1 за Приземје

А.2. РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-2 за кат 1

Вкупно

ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

ЗА ОБЈЕКТ:

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА СО ПРЕНАМЕНА НА ОБЈЕКТ 

БР. "83"

ВО КАСАРНАТА "ИЛИНДЕН" ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

УНИВЕРЗИТЕТ "МАЈКА ТЕРЕЗА" - СКОПЈЕИНВЕСТИТОР: УНИВЕРЗИТЕТ "МАЈКА ТЕРЕЗА" - СКОПЈЕ



1

Набавка транспорт и монтажа на  

разводен ормар, изработен од двојно 

декапиран лим, офарбан со 

електростатска боја RAL, со патент 

брава за влез разводна табла РТ-2 со 

димензии 800x800x200mm

парче 1

2

Набавка транспорт и монтажа на 

автоматска склопка  AS 100A, 3p, 

16kA, 380/415V регулација 80А

парче 1

3
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С10А, 1Р, 6кА
парче 18

4
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 1Р, 6кА
парче 49

5
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 3Р, 6кА
парче 3

6
Набавка, транспорт и монтажа на Фид 

25/0,03А, 2р
парче 2

7
Набавка, транспорт и монтажа на 

временско реле
парче 1

8

Набавка транспорт и монтажа на 

бакарни шини, потпорни изолатори 

комплет со монтажа за трите влеза

паушал 1

9

Да се предвиди сума за 

неспецифициран материјал, 

штрафовска роба, туљаци, ПГ 

уводници, кабел папучи, чешал, шини 

за осигурачи и слично.

паушал 1

0,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка транспорт и монтажа на  

разводен ормар, изработен од двојно 

декапиран лим, офарбан со 

електростатска боја RAL, со патент 

брава за влез разводна табла РТ-3 со 

димензии 800x800x200mm

парче 1

2

Набавка транспорт и монтажа на 

автоматска склопка  AS 80A, 3p, 

16kA, 380/415V регулација 70А

парче 1

3
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С10А, 1Р, 6кА
парче 18

4
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 1Р, 6кА
парче 43

А.3. РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-3 за кат 2

Вкупно



5
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 3Р, 6кА
парче 1

6
Набавка, транспорт и монтажа на Фид 

25/0,03А, 2р
парче 2

7
Набавка, транспорт и монтажа на 

временско реле
парче 1

8

Набавка транспорт и монтажа на 

бакарни шини, потпорни изолатори 

комплет со монтажа за трите влеза

паушал 1

9

Да се предвиди сума за 

неспецифициран материјал, 

штрафовска роба, туљаци, ПГ 

уводници, кабел папучи, чешал, шини 

за осигурачи и слично.

паушал 1

0,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка транспорт и монтажа на  

разводен ормар, изработен од двојно 

декапиран лим, офарбан со 

електростатска боја RAL, со патент 

брава за влез разводна табла РТ-3 со 

димензии 1000x1000x200mm

парче 1

2

Набавка транспорт и монтажа на 

автоматска склопка  AS 400A, 3p, 

16kA, 380/415V регулација 315А

парче 1

3
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С10А, 1Р, 6кА
парче 5

4
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 1Р, 6кА
парче 2

5
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 3Р, 6кА
парче 2

6
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач В20А, 3Р, 6кА
парче 3

7
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач В6А, 3Р, 6кА
парче 3

8
Набавка транспорт и монтажа на 

гребен склопка 0-1, 10А
парче 2

9
Набавка транспорт и монтажа на 

СТ20А
парче 2

10

Набавка транспорт и монтажа на 

бакарни шини, потпорни изолатори 

комплет со монтажа за трите влеза

паушал 1

А.4. ГЛАВНА РАЗВОДНА ТАБЛА 

Вкупно



11

Да се предвиди сума за 

неспецифициран материјал, 

штрафовска роба, туљаци, ПГ 

уводници, кабел папучи, чешал, шини 

за осигурачи и слично.

паушал 1

0,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка и монтажа на 4x185mm2 

N2XH+1x95mm2 HO7Z1за довод до 

главна разводна табла 

метар 50

2

Набавка и монтажа на 4x35mm2 

N2XH+1x25mm2 HO7Z1за довод до 

РТ-1 и довод до HVAC

метар 45

3

Набавка и монтажа на 4x25mm2 

N2XH+1x16mm2 HO7Z1за довод до 

РТ-2

метар 15

4

Набавка и монтажа на 4x16mm2 

N2XH+1x10mm2 HO7Z1за довод до 

РТ-3

метар 18

5

Набавка и монтажа на NYY-J 

5x2,5mm2 со просечна должина од 30 

метри 

парче 23

6

Набавка и монтажа на NYY-J 

3x2,5mm2 со просечна должина од 30 

метри 

парче 165

7

Набавка и монтажа на NYY-J 

3x1,5mm2 со просечна должина од 30 

метри 

парче 70

8 Набавка и монтажа на единечна шуко 

приклучница 220V, 16A, 2P+E

парче 49

9
Набавка и монтажа на двојна шуко 

приклучница 220V, 16A, 2P+E
парче 81

10

Набавка и монтажа на подна кутија со 

димензии 360x360 за монтажа на 6 

шуко приклучници (комплет кутија, 

маска, со шуко приклучници)

парче 14

11
Набавка и монтажа на ОГ шуко 

приклучница
парче 6

12

Да се предвиди сума за набавка и 

монтажа на дозни за во ѕид и гипс 

картон φ60,φ80 и 100x100

паушал 1

В. ТЕРМИЧКА ИНСТАЛАЦИЈА

Вкупно



13

Набавка и монтажа на ПНК кабел 

носачи со димензии 300x60 и 

должина 2000 со сите спојни 

елемнети, кривини и држачи за ѕид

парче 220

14

Набавка и монтажа на P/F проводник 

со жолто-зелена боја на изолацијата 

со пресек од 6мм2 за заземјување на 

пнк регалите. Се поврзува од секоја 

спратна табла

метар 12

15

Испитување на електричната 

инсталација и издавање на потврда за 

исправност

паушал 1

0,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка, транспорт и монтажа на 

светлосна арматура со лед цевки 

2x18W, водонепропусна со степен на 

заштита IP65 

парче 120

2

Набавка, транспорт и монтажа на 

светлосна арматура уградна за во 

спуштен плафон со лед цевки 4x9W 

комплет арматура, лед цевки со 

поврзување

парче 292

3
Набавка и монтажа на обичен 

прекинувач 10А, 250V, IP55 за во ѕид
парче 45

4
Набавка и монтажа на сериски 

прекинувач 10А, 250V, IP55 за во ѕид
парче 27

5
Набавка и монтажа на наизменични 

прекинувач 10А, 250V, IP55 за во ѕид
парче 6

6

Набавка и монтажа на модуларен сет 

со вградни 4 прекинувачи, комплет со 

дозна, маска, IP55 за во ѕид

парче 1

7

Набавка и монтажа на модуларен сет 

со вградни 5 прекинувачи, комплет со 

дозна, маска, IP55 за во ѕид

парче 3

8

Набавка, транспорт и монтажа на 

панични светилки со автономна 

работа од три часа и стрелка во 

правец на излезот

парче 62

С. ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РАЗВОД

Вкупно



9

Набавка, транспорт и монтажа на 

светлосна арматура со вградена лед 

сијалица и со вграден сензор за 

движење за монтажа во тоалети за 

хендикепирани лица

парче 3

10

Да се предвиди сума за набавка и 

монтажа на дозни за во ѕид и гипс 

картон φ60,φ80 и 100x100

паушал 1

11

Испитување и визуелно обележување 

на инсталацијата за електрично 

осветление и издавање на сертификат 

за исправност

паушал 1

0,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка и монтажа на противпожарна 

ценатрала, адресабилна
парче 1

2

Набавка и монтажа на детектори на 

дим адресабилни
парче 70

3

Набавка, транспорт и монтажа на 

рачни јавувачи на пожар
парче 13

4
Набавка и монтажа на сирена 

внатрешна 
парче 4

5

Набавка и монтажа на сирена 

надворешна
парче 1

6

Набавка, транспорт и монтажа на 

2x2x0,8-ЈЕ-X(St)H-FE180 
метар 750

0,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка, транспорт и монтажа на rack 

ормар 42U800x600 за во подрум 

парче 1

2

Набавка, транспорт и монтажа на 

напојна летва со 9 приклучоци
парче 3

3

Набавка, транспорт и монтажа на 

вентилатор за во RACK ормар
парче 1

4

Набавка, транспорт и монтажа на UPS 

3kVA onliine
парче 2

Вкупно

D. ПРОТИВПОЖАРНА ИНСТАЛАЦИЈА

Е. КОМПЈУТЕРСКА И ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Вкупно



5

Набавка, транспорт и монтажа на 

модули за во панел категорија 6а
парче 93

6

Набавка, транспорт и монтажа на 

модули за во панел категорија 5е
парче 5

7

Набавка, транспорт и монтажа на  

patch panel 
парче 5

8

Набавка, транспорт и монтажа на  

patch guide
парче 5

9

Набавка, транспорт и монтажа на  

switch 24 port gbit со 2SFPt и 2SFP 

порти 

парче 5

10

Набавка, транспорт и монтажа на 

switch оптички со 10 порти (со 

модули SFP i SFPT)

парче 1

11

Набавка, транспорт и монтажа на  

вентилатор со термостат за во rack 

ормар

парче 2

12

Набавка, транспорт и монтажа на  

подна кутија за монтажа во под со 

димензии 360x360 за 12 компјутерски 

приклучоци комплек со дозна маска и 

сте елементи

парче 13

13

Набавка, транспорт и монтажа на  

модули за во подна кутија категорија 

6а

парче 156

14

Набавка, транспорт и монтажа на  

двојна дозна наѕидна 
парче 58

15

Набавка, транспорт и монтажа на   

дозна наѕидна за телефонски 

приклучок 

парче 27

16

Набавка, транспорт и монтажа на  

модули за во двојна дозна категорија 

6а

парче 116

17

Набавка, транспорт и монтажа на  

модули за во двојна дозна категорија 

5а

парче 27

18

Набавка, транспорт и монтажа на  

кабел FTP cat 6а со просечна должина 

од 30 метри по приклучок

парче 236

19

Набавка, транспорт и монтажа на rack 

ормар 32U за на кат 1 
парче 1

20

Набавка, транспорт и монтажа на  

switch 24 port gbit со 2SFPt и 2SFP 

порти 

парче 4



21

Набавка, транспорт и монтажа на  

switch 16 port gbit со 2SFPt и 2SFP 

порти 

парче 1

22

Набавка, транспорт и монтажа на 

модули за во панел категорија 6а
парче 93

24

Набавка, транспорт и монтажа на 

модули за во панел категорија 5е
парче 5

25

Набавка, транспорт и монтажа на rack 

ормар 15U за на кат 2 
парче 1

26

Набавка, транспорт и монтажа на  

patch panel 
парче 3

27

Набавка, транспорт и монтажа на  

patch guide
парче 3

28

Набавка, транспорт и монтажа на  

switch 24 port gbit со 2SFPt и 2SFP 

порти 

парче 3

29

Набавка, транспорт и монтажа на  

switch 16 port gbit со 2SFPt и 2SFP 

порти 

парче 3

30

Набавка, транспорт и монтажа на 

модули за во панел категорија 6а
парче 34

31

Набавка, транспорт и монтажа на 

модули за во панел категорија 5е
парче 13

32

Набавка, транспорт и монтажа на 

телефонска централа согласно бројот 

на телефонски приклучоци

парче 1

33

Набавка, транспорт и монтажа на 

оптички кабел со 12 влакна
метар 70

0,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

AVS-IB8421V-Внатрешна 

водонепропусна ден/ноќ IR 

камера,1/3" Exview HAD II CCD Sony 

Effio, 700 ТV линии, инфра-црвено 

осветление до 30m при внатрешна 

монтажа, 25m при надворешна 

монтажа, 0.5 Lux во колор режим, 0 

Lux во црно-бел режим (IR on), 

варифокален објектив  4-9mm, АES, 

AGC, AWB, алуминиумско куќиште, 

надворешно подесување на 

објективот, дупло стакло, држач за 

монтажа, IP66 од -10 до +50C, 

напојување 12VDC, потрошувачка 4,8 

W

парче 9

Вкупно

F. ВИДЕО НАДЗОР



2

AVS-Q6121-Надворешна 

водонепропусна ден/ноќ IR колор 

камера, 1/3 Exview HAD II CCD, 700 

TV линии, инфра црвено осветелние 

до 40m,  0.5 Lux во колор режим, 0 

Lux (IR on), варифокален објектив 4-

9mm, HLC, 3D DNR, AES, AWB, 

алуминиумско куќиште, надворешно 

подесување на објективот, екранско 

мени, држач за монтажа на камерата, 

за надворешна монтажа, IP65 од 10 до 

50 C, напојување 12 VDC, 4,8W

парче 1

3

DH-3204 LE-U- 32 канален дигитален 

видео рекордер, Н.264, запис 

800кад/сек. При 352х288, запис на 1, 

9, 17, 25 канали со 25 кад./сек. При 

720х576, 16 аудио входа, 16 алармни 

влеза, 3 алармни излези, 8 IDE-SATA 

(до 8х2TB), VGA излез CMS, HDMI 

излез, детекција на движење, 

управување на PTZ, IR дистанционо 

управување, надзор преку мобилен 

телефон, вграден web-server, LAN, 

IP/TCP, димензии 440х460х89mm, 

напијување 220VAC, 25W

парче 1

4

Набавка, испорака и полагање на 

коаксијален кабел RG59+ 2x0,6mm2,  

во ПВЦ гибливо црево во ѕид. 
парче 250

5

Мерење на постоечката инсталација 

за системот за видео надзор и 

припрема за поставување на камерите

паушал 1

0,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка, транспорт и монтажа на три 

поцинkовани со должина од 2 метри

парче 3

2

Набиванање на поцинковани сонди во 

земја пред објект
парче 3

Вкупно

H. ЗАЗЕМЈУВАЧ



3

Набавка и монтажа на поцинкована 

трака  FeZn 30x4mm и поврзување на 

едниот крај на сондите а на другиот 

крај во главната разводна табла

метар 35

4

Мерење на отпорот на  заземјувач и 

издавање на атест
паушал 1

0,00

РЕКАПИТУЛАР

A.1. РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-1 0,00

A.2 РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-2 0,00

A.3 РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-3 0,00

A.4 ГЛАВНА РАЗВОДНА ТАБЛА 0,00

B. ТЕРМИЧКА ИНСТАЛАЦИЈА 0,00

C. ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 0,00

D. ПРОТИВПОЖАРНА ИНСТАЛАЦИЈА 0,00

E. КОМПЈУТЕРСКА И ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 0,00

F. ВИДЕО НАДЗОР 0,00

H. ЗАЗЕМЈУВАЧ 0,00

ВКУПНО 0,00

ДДВ 18% 0

СЕ ВКУПНО 0,00

Вкупно











































































Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка транспорт и монтажа на  

разводен ормар, изработен од двојно 

декапиран лим, офарбан со 

електростатска боја RAL, со патент 

брава за влез разводна табла РТ-1 со 

димензии 800x800x200mm

парче 1 15000 15.000,00

2

Набавка транспорт и монтажа на 

автоматска склопка  AS 125A, 3p, 

16kA, 380/415V регулација 100А

парче 1 12250 12.250,00

3
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С10А, 1Р, 6кА
парче 20 200 4.000,00

4
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 1Р, 6кА
парче 43 200 8.600,00

5
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 3Р, 6кА
парче 11 950 10.450,00

6
Набавка, транспорт и монтажа на Фид 

25/0,03А, 2р
парче 2 2100 4.200,00

7
Набавка, транспорт и монтажа на 

временско реле
парче 1 2500 2.500,00

8

Набавка транспорт и монтажа на 

бакарни шини, потпорни изолатори 

комплет со монтажа за трите влеза

паушал 1 9000 9.000,00

9

Да се предвиди сума за 

неспецифициран материјал, 

штрафовска роба, туљаци, ПГ 

уводници, кабел папучи, чешал, шини 

за осигурачи и слично.

паушал 1 3000 3.000,00

69.000,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

ПРЕДМЕР

А.1. РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-1 за Приземје

А.2. РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-2 за кат 1

Вкупно

ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

ЗА ОБЈЕКТ:

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА СО ПРЕНАМЕНА НА ОБЈЕКТ 

БР. "83"

ОД КАСАРНАТА "ИЛИНДЕН" ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

УНИВЕРЗИТЕТ "МАЈКА ТЕРЕЗА" - СКОПЈЕИНВЕСТИТОР: УНИВЕРЗИТЕТ "МАЈКА ТЕРЕЗА" - СКОПЈЕ



1

Набавка транспорт и монтажа на  

разводен ормар, изработен од двојно 

декапиран лим, офарбан со 

електростатска боја RAL, со патент 

брава за влез разводна табла РТ-2 со 

димензии 800x800x200mm

парче 1 15000 15.000,00

2

Набавка транспорт и монтажа на 

автоматска склопка  AS 100A, 3p, 

16kA, 380/415V регулација 80А

парче 1 12250 12.250,00

3
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С10А, 1Р, 6кА
парче 18 200 3.600,00

4
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 1Р, 6кА
парче 49 200 9.800,00

5
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 3Р, 6кА
парче 3 950 2.850,00

6
Набавка, транспорт и монтажа на Фид 

25/0,03А, 2р
парче 2 2100 4.200,00

7
Набавка, транспорт и монтажа на 

временско реле
парче 1 2500 2.500,00

8

Набавка транспорт и монтажа на 

бакарни шини, потпорни изолатори 

комплет со монтажа за трите влеза

паушал 1 9000 9.000,00

9

Да се предвиди сума за 

неспецифициран материјал, 

штрафовска роба, туљаци, ПГ 

уводници, кабел папучи, чешал, шини 

за осигурачи и слично.

паушал 1 3000 3.000,00

62.200,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка транспорт и монтажа на  

разводен ормар, изработен од двојно 

декапиран лим, офарбан со 

електростатска боја RAL, со патент 

брава за влез разводна табла РТ-3 со 

димензии 800x800x200mm

парче 1 15000 15.000,00

2

Набавка транспорт и монтажа на 

автоматска склопка  AS 80A, 3p, 

16kA, 380/415V регулација 70А

парче 1 12250 12.250,00

3
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С10А, 1Р, 6кА
парче 18 200 3.600,00

4
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 1Р, 6кА
парче 43 200 8.600,00

А.3. РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-3 за кат 2

Вкупно



5
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 3Р, 6кА
парче 1 950 950,00

6
Набавка, транспорт и монтажа на Фид 

25/0,03А, 2р
парче 2 2100 4.200,00

7
Набавка, транспорт и монтажа на 

временско реле
парче 1 2500 2.500,00

8

Набавка транспорт и монтажа на 

бакарни шини, потпорни изолатори 

комплет со монтажа за трите влеза

паушал 1 9000 9.000,00

9

Да се предвиди сума за 

неспецифициран материјал, 

штрафовска роба, туљаци, ПГ 

уводници, кабел папучи, чешал, шини 

за осигурачи и слично.

паушал 1 3000 3.000,00

59.100,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка транспорт и монтажа на  

разводен ормар, изработен од двојно 

декапиран лим, офарбан со 

електростатска боја RAL, со патент 

брава за влез разводна табла РТ-3 со 

димензии 1000x1000x200mm

парче 1 18000 18.000,00

2

Набавка транспорт и монтажа на 

автоматска склопка  AS 400A, 3p, 

16kA, 380/415V регулација 315А

парче 1 25000 25.000,00

3
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С10А, 1Р, 6кА
парче 5 200 1.000,00

4
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 1Р, 6кА
парче 2 200 400,00

5
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач С16А, 3Р, 6кА
парче 2 950 1.900,00

6
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач В20А, 3Р, 6кА
парче 3 2100 6.300,00

7
Набавка и монтажа на автоматски 

осигурач В6А, 3Р, 6кА
парче 3 2500 7.500,00

8
Набавка транспорт и монтажа на 

гребен склопка 0-1, 10А
парче 2 850 1.700,00

9
Набавка транспорт и монтажа на 

СТ20А
парче 2 3000 6.000,00

10

Набавка транспорт и монтажа на 

бакарни шини, потпорни изолатори 

комплет со монтажа за трите влеза

паушал 1 9000 9.000,00

А.4. ГЛАВНА РАЗВОДНА ТАБЛА 

Вкупно



11

Да се предвиди сума за 

неспецифициран материјал, 

штрафовска роба, туљаци, ПГ 

уводници, кабел папучи, чешал, шини 

за осигурачи и слично.

паушал 1 3000 3.000,00

79.800,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка и монтажа на 4x185mm2 

N2XH+1x95mm2 HO7Z1за довод до 

главна разводна табла 

метар 50 3600 180.000,00

2

Набавка и монтажа на 4x35mm2 

N2XH+1x25mm2 HO7Z1за довод до 

РТ-1 и довод до HVAC

метар 45 752 33.840,00

3

Набавка и монтажа на 4x25mm2 

N2XH+1x16mm2 HO7Z1за довод до 

РТ-2

метар 15 580 8.700,00

4

Набавка и монтажа на 4x16mm2 

N2XH+1x10mm2 HO7Z1за довод до 

РТ-3

метар 18 365 6.570,00

5

Набавка и монтажа на NYY-J 

5x2,5mm2 со просечна должина од 30 

метри 

парче 23

98

2.254,00

6

Набавка и монтажа на NYY-J 

3x2,5mm2 со просечна должина од 30 

метри 

парче 165

87

14.355,00

7

Набавка и монтажа на NYY-J 

3x1,5mm2 со просечна должина од 30 

метри 

парче 70

73

5.110,00

8 Набавка и монтажа на единечна шуко 

приклучница 220V, 16A, 2P+E

парче 49

250

12.250,00

9
Набавка и монтажа на двојна шуко 

приклучница 220V, 16A, 2P+E
парче 81

350
28.350,00

10

Набавка и монтажа на подна кутија со 

димензии 360x360 за монтажа на 6 

шуко приклучници (комплет кутија, 

маска, со шуко приклучници)

парче 14

9500

133.000,00

11
Набавка и монтажа на ОГ шуко 

приклучница
парче 6

250
1.500,00

12

Да се предвиди сума за набавка и 

монтажа на дозни за во ѕид и гипс 

картон φ60,φ80 и 100x100

паушал 1

15000

15.000,00

Вкупно

В. ТЕРМИЧКА ИНСТАЛАЦИЈА



13

Набавка и монтажа на ПНК кабел 

носачи со димензии 300x60 и 

должина 2000 со сите спојни 

елемнети, кривини и држачи за ѕид

парче 220

950

209.000,00

14

Набавка и монтажа на P/F проводник 

со жолто-зелена боја на изолацијата 

со пресек од 6мм2 за заземјување на 

пнк регалите. Се поврзува од секоја 

спратна табла

метар 12

65

780,00

15

Испитување на електричната 

инсталација и издавање на потврда за 

исправност

паушал 1

15000

15.000,00

665.709,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка, транспорт и монтажа на 

светлосна арматура со лед цевки 

2x18W, водонепропусна со степен на 

заштита IP65 

парче 120

1800

216.000,00

2

Набавка, транспорт и монтажа на 

светлосна арматура уградна за во 

спуштен плафон со лед цевки 4x9W 

комплет арматура, лед цевки со 

поврзување

парче 292

1650

481.800,00

3
Набавка и монтажа на обичен 

прекинувач 10А, 250V, IP55 за во ѕид
парче 45

200

9.000,00

4
Набавка и монтажа на сериски 

прекинувач 10А, 250V, IP55 за во ѕид
парче 27

210

5.670,00

5
Набавка и монтажа на наизменични 

прекинувач 10А, 250V, IP55 за во ѕид
парче 6

230

1.380,00

6

Набавка и монтажа на модуларен сет 

со вградни 4 прекинувачи, комплет со 

дозна, маска, IP55 за во ѕид

парче 1

650

650,00

7

Набавка и монтажа на модуларен сет 

со вградни 5 прекинувачи, комплет со 

дозна, маска, IP55 за во ѕид

парче 3

750

2.250,00

8

Набавка, транспорт и монтажа на 

панични светилки со автономна 

работа од три часа и стрелка во 

правец на излезот

парче 62

1450

89.900,00

Вкупно

С. ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РАЗВОД



9

Набавка, транспорт и монтажа на 

светлосна арматура со вградена лед 

сијалица и со вграден сензор за 

движење за монтажа во тоалети за 

хендикепирани лица

парче 3

1650

4.950,00

10

Да се предвиди сума за набавка и 

монтажа на дозни за во ѕид и гипс 

картон φ60,φ80 и 100x100

паушал 1

12000

12.000,00

11

Испитување и визуелно обележување 

на инсталацијата за електрично 

осветление и издавање на сертификат 

за исправност

паушал 1

15000

15.000,00

838.600,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка и монтажа на противпожарна 

ценатрала, адресабилна
парче 1

65000

65.000,00

2

Набавка и монтажа на детектори на 

дим адресабилни
парче 70

2800
196.000,00

3

Набавка, транспорт и монтажа на 

рачни јавувачи на пожар
парче 13

850
11.050,00

4
Набавка и монтажа на сирена 

внатрешна 
парче 4

4500
18.000,00

5

Набавка и монтажа на сирена 

надворешна
парче 1

4800
4.800,00

6

Набавка, транспорт и монтажа на 

2x2x0,8-ЈЕ-X(St)H-FE180 
метар 750

65
48.750,00

343.600,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка, транспорт и монтажа на rack 

ормар 42U800x600 за во подрум 

парче 1

24000

24.000,00

2

Набавка, транспорт и монтажа на 

напојна летва со 9 приклучоци
парче 3

2300
6.900,00

3

Набавка, транспорт и монтажа на 

вентилатор за во RACK ормар
парче 1

4500
4.500,00

4

Набавка, транспорт и монтажа на UPS 

3kVA onliine
парче 2

30000
60.000,00

Вкупно

D. ПРОТИВПОЖАРНА ИНСТАЛАЦИЈА

Е. КОМПЈУТЕРСКА И ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Вкупно



5

Набавка, транспорт и монтажа на 

модули за во панел категорија 6а
парче 93

850
79.050,00

6

Набавка, транспорт и монтажа на 

модули за во панел категорија 5е
парче 5

650

3.250,00

7

Набавка, транспорт и монтажа на  

patch panel 
парче 5

3000
15.000,00

8

Набавка, транспорт и монтажа на  

patch guide
парче 5

3000
15.000,00

9

Набавка, транспорт и монтажа на  

switch 24 port gbit со 2SFPt и 2SFP 

порти 

парче 5

12500

62.500,00

10

Набавка, транспорт и монтажа на 

switch оптички со 10 порти (со 

модули SFP i SFPT)

парче 1

12000

12.000,00

11

Набавка, транспорт и монтажа на  

вентилатор со термостат за во rack 

ормар

парче 2

2500

5.000,00

12

Набавка, транспорт и монтажа на  

подна кутија за монтажа во под со 

димензии 360x360 за 12 компјутерски 

приклучоци комплек со дозна маска и 

сте елементи

парче 13

12500

162.500,00

13

Набавка, транспорт и монтажа на  

модули за во подна кутија категорија 

6а

парче 156

850

132.600,00

14

Набавка, транспорт и монтажа на  

двојна дозна наѕидна 
парче 58

650
37.700,00

15

Набавка, транспорт и монтажа на   

дозна наѕидна за телефонски 

приклучок 

парче 27

450

12.150,00

16

Набавка, транспорт и монтажа на  

модули за во двојна дозна категорија 

6а

парче 116

850

98.600,00

17

Набавка, транспорт и монтажа на  

модули за во двојна дозна категорија 

5а

парче 27

650

17.550,00

18

Набавка, транспорт и монтажа на  

кабел FTP cat 6а со просечна должина 

од 30 метри по приклучок

парче 236

2100

495.600,00

19

Набавка, транспорт и монтажа на rack 

ормар 32U за на кат 1 
парче 1

21500
21.500,00

20

Набавка, транспорт и монтажа на  

switch 24 port gbit со 2SFPt и 2SFP 

порти 

парче 4

12500

50.000,00



21

Набавка, транспорт и монтажа на  

switch 16 port gbit со 2SFPt и 2SFP 

порти 

парче 1

12000

12.000,00

22

Набавка, транспорт и монтажа на 

модули за во панел категорија 6а
парче 93

850
79.050,00

24

Набавка, транспорт и монтажа на 

модули за во панел категорија 5е
парче 5

650
3.250,00

25

Набавка, транспорт и монтажа на rack 

ормар 15U за на кат 2 
парче 1

9500
9.500,00

26

Набавка, транспорт и монтажа на  

patch panel 
парче 3

2500
7.500,00

27

Набавка, транспорт и монтажа на  

patch guide
парче 3

2600
7.800,00

28

Набавка, транспорт и монтажа на  

switch 24 port gbit со 2SFPt и 2SFP 

порти 

парче 3

12500

37.500,00

29

Набавка, транспорт и монтажа на  

switch 16 port gbit со 2SFPt и 2SFP 

порти 

парче 3

9650

28.950,00

30

Набавка, транспорт и монтажа на 

модули за во панел категорија 6а
парче 34

850
28.900,00

31

Набавка, транспорт и монтажа на 

модули за во панел категорија 5е
парче 13

650
8.450,00

32

Набавка, транспорт и монтажа на 

телефонска централа согласно бројот 

на телефонски приклучоци

парче 1

65000

65.000,00

33

Набавка, транспорт и монтажа на 

оптички кабел со 12 влакна
метар 70

65
4.550,00

1.607.850,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

AVS-IB8421V-Внатрешна 

водонепропусна ден/ноќ IR 

камера,1/3" Exview HAD II CCD Sony 

Effio, 700 ТV линии, инфра-црвено 

осветление до 30m при внатрешна 

монтажа, 25m при надворешна 

монтажа, 0.5 Lux во колор режим, 0 

Lux во црно-бел режим (IR on), 

варифокален објектив  4-9mm, АES, 

AGC, AWB, алуминиумско куќиште, 

надворешно подесување на 

објективот, дупло стакло, држач за 

монтажа, IP66 од -10 до +50C, 

напојување 12VDC, потрошувачка 4,8 

W

парче 9

9000

81.000,00

F. ВИДЕО НАДЗОР

Вкупно



2

AVS-Q6121-Надворешна 

водонепропусна ден/ноќ IR колор 

камера, 1/3 Exview HAD II CCD, 700 

TV линии, инфра црвено осветелние 

до 40m,  0.5 Lux во колор режим, 0 

Lux (IR on), варифокален објектив 4-

9mm, HLC, 3D DNR, AES, AWB, 

алуминиумско куќиште, надворешно 

подесување на објективот, екранско 

мени, држач за монтажа на камерата, 

за надворешна монтажа, IP65 од 10 до 

50 C, напојување 12 VDC, 4,8W

парче 1

12000

12.000,00

3

DH-3204 LE-U- 32 канален дигитален 

видео рекордер, Н.264, запис 

800кад/сек. При 352х288, запис на 1, 

9, 17, 25 канали со 25 кад./сек. При 

720х576, 16 аудио входа, 16 алармни 

влеза, 3 алармни излези, 8 IDE-SATA 

(до 8х2TB), VGA излез CMS, HDMI 

излез, детекција на движење, 

управување на PTZ, IR дистанционо 

управување, надзор преку мобилен 

телефон, вграден web-server, LAN, 

IP/TCP, димензии 440х460х89mm, 

напијување 220VAC, 25W

парче 1

16500

16.500,00

4

Набавка, испорака и полагање на 

коаксијален кабел RG59+ 2x0,6mm2,  

во ПВЦ гибливо црево во ѕид. 
парче 250

70

17.500,00

5

Мерење на постоечката инсталација 

за системот за видео надзор и 

припрема за поставување на камерите

паушал 1

15000

15.000,00

142.000,00

Р.БРОЈ ОПИС НА ПОЗИЦИЈАТА ЕД. МЕРКА КОЛИЧИНА ЦЕНА ВКУПНО

1

Набавка, транспорт и монтажа на три 

поцинkовани со должина од 2 метри

парче 3

2000

6.000,00

2

Набиванање на поцинковани сонди во 

земја пред објект
парче 3

1000
3.000,00

Вкупно

H. ЗАЗЕМЈУВАЧ



3

Набавка и монтажа на поцинкована 

трака  FeZn 30x4mm и поврзување на 

едниот крај на сондите а на другиот 

крај во главната разводна табла

метар 35

135

4.725,00

4

Мерење на отпорот на  заземјувач и 

издавање на атест
паушал 1

15000
15.000,00

28.725,00

РЕКАПИТУЛАР

A.1. РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-1 69.000,00

A.2 РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-2 62.200,00

A.3 РАЗВОДНА ТАБЛА РТ-3 59.100,00

A.4 ГЛАВНА РАЗВОДНА ТАБЛА 79.800,00

B. ТЕРМИЧКА ИНСТАЛАЦИЈА 665.709,00

C. ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 838.600,00

D. ПРОТИВПОЖАРНА ИНСТАЛАЦИЈА 343.600,00

E. КОМПЈУТЕРСКА И ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 1.607.850,00

F. ВИДЕО НАДЗОР 142.000,00

H. ЗАЗЕМЈУВАЧ 28.725,00

ВКУПНО 3.896.584,00

ДДВ 18% 701385,12

СЕ ВКУПНО 4.597.969,12

Вкупно
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