
      
 

    Врз основа на член 20 од Статутот на ЈП Водовод и канализација - Скопје и 
член 19, став 2 и точка 8 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник бр. 38/96 и 
6/02), Управниот одбор на ЈП Водовод и канализација - Скопје на својата 
деветнаесетта седница одржана на ден 15.10.2002 година донесе: 

 
 

      Ценовник                                                                                                                                                                                                                          
на услуги што ги врши                                                                       

15 - - 1 0 -  200 2  - го д -          ЈП Водовод и канализација – Скопје 
 
    СКОП ЈЕ                                        Член 1                                                                                                             
Со овој Ценовник се утврдуваат цените на следните услуги: 

 
Реден 
број                             Опис на работите 

 

 
Единечна мерка
мерки 

 
Рабо 
рака 

  
шифра 

1 Монтажа на лиеножелезни фасонски делови 
а,   Монтажа на лиеножелезни фасонски делови 
       

kg 90,00 
100,00 

 909893 
909691 

2 Демонтажа на лиеножелезни фасонски делови 
 

kg 45,00  909692 

3 Монтажа на долг навој (лангвинт) 1/2",  3/4" и  1" парче 200,00  909896 
4 Демонтажа на долг навој(ланнгвинт)Ø ½, Ø3/4, Ø1  парче 100,00  909897 
5 Монтажа на долг навој(лангвинт)Ø5/4,Ø6/4,Ø 2 парче 300,00  909898 
6 Демонтажа на долг навој (лангвинт)Ø5/4,Ø6/4,Ø 2 парче 150,00  909899 
7 Монтажа на долг навој (лангвинт) Ø2 ½,Ø3 парче 600,00  909900 
8 Демонтажа на долг навој (лангвинт) ) Ø2 ½,Ø3 парче 300,00  909901 
9 Сечење на поцинкована цевка и режење н агвинт Ø1/2.Ø3/4,Ø1 парче 200,00  909902 
10 Сечење на поцинкувана цевка и режење на навој(гвинт) 5/4,Ø6/4,Ø2 парче 300,00  909903 
11 Сечење на поцинкувана цевка и режење на навој(гвинт) 0 2 1/2" и 0 3" 

 
парче 500,00  909904 

12 Сечење на лиеножелезни цевки  80 и  100  
 

парче 1000,00  909702 

13 Сечење на лиеножелезни цевки  150 и  200  
 

парче 1700,00  909703 

14 Сечење на лиеножелезни цевки  250 и 300  
 

парче 2200,00  909704 

15 Сечење на лиеножелезни цевки350, 400 и  500 тт 
 

парче 4000,00  909705 

16 Замена на поцинковани фасонски делови     0 1/2" - 0 3"   
приинтервенции: 
 

парче    

а. За деловен простор парче 600,00  909706 
b. За индивидуални станбеви објекти парче 300,00  909707 
17 Монтажа на огрлица за приклучок на цевка Ø 80,Ø100 и Ø150 мм 

 
парче 1200,00  909708 

18 Монтажа на огрлица за приклучок на цевка Ø 80,Ø100 и Ø150 мм парче 1350,00  909708 
19 Монтажа на огрлица за приклучок на цевка Ø 200 и Ø300 парче 1700,00  909709 
20 Монтажа на огрлица за приклучок на цевка Ø 200 и Ø300 парче 1850,00  909876 
21 Монтажа на огрлица за приклучок на цевка прекуØ400 мм парче 2160,00  909710 
 Монтажа на огрлица за приклучок на цевка прекуØ400 мм  2310,00  909710 
20 Монтажа на водомер со поцинковани фасонски делови и 

арматураØ1/2,Ø3/4 
парче 1000,00  909895 

  парче    
21 Монтажа на водомер со поцинковани фасонски делови и 

арматураØ1/2,Ø3/4 
парче 1150,00  909895 

      
22 Монтажа на водомер со поцинковани фасонски делови и парче 1500,00  909906 



арматураØ1,Ø6/4 
 Монтажа на водомер со поцинковани фасонски делови и 

арматураØ1,Ø6/4 мм 
парче  

1650,00 
 909906 

23 Монтажа на водомер без фасонски делови и арматураØ2( 50 
мм),Ø3(80мм)Ø4(100 мм)Ø6(150 мм)Ø8(200 мм) 

парче 2200,00  909712 

 Монтажа на водомер без фасонски делови и арматураØ2( 50 
мм),Ø3(80мм)Ø4(100 мм)Ø6(150 мм)Ø8(200 мм) 

парче 2600,00  909713 

24 Монтажа на водомер со лиено железни фасонски делови и арматура 
Ø2(50 мм)Ø3(80 мм) 
 

парче 5300,00  909910 

25 Монтажа на водомер со лиено железни фасонски делови и арматура 
Ø2(50 мм)Ø3(80 мм) 

 

парче 6800,00  909714 

26 Ø4 (100 мм)  без превоз парче 6100,00  909715 
  27 Ø4 (100 мм) со превоз парче 8600,00  909715 
28 Ø 6( 150 мм) без превоз парче 7500,00  909716 
29 Ø 6( 150 мм) со превоз парче 10000,00  909716 
30 Ø 8(200 мм) без превоз парче 8500,00  909717 
31 Ø 8(200 мм) со превоз парче 11000,00  909717 
32 Демонтажа на водомер со арматура Ø 2( 50 мм)Ø3(80 мм)Ø4 

(100мм),Ø 6 (150 мм)Ø 8 (200 мм) 
парче 1400,00  909718 

33 Замена на водомер парче 1000,00  909719 
34 Демонтажа на водомер со пцинкувани фасонски делови и арматура 

Ø ½ ( 13 мм )Ø5/4 (33мм) по барање на странката 
парче 500,00  909720 

35 Монтажа на водомер со поцинковани фасонски делови и арматура 
Ø1/2 ( 13 мм мм )Ø5/4 (33мм) по барање на странката за повторно 
вклучување 

парче 500,00  909721 

36 Испитување на водомери со демонтажа и монтажа 
- Водомер од Ø1/2 – Ø 6/4 хоризонтален и вертикален 
- Водомери поголеми од Ø 2 

парче  
550,00 
2.000,00 

  
555548 
555548 

37 Поправка на водомери 
Водомер од ½ - ¾ 
Водомер од  1 – 5/4 
Водомер од 6/4 - 2 

Парче 
 

 
1.200,00 
1.500,00 
2.000,00 

  
909649 
909724 
909725 

38 а. Водомери со демпнтажа,транспорт и монтажа парче    
39 - Водомер од Ø ½ - Ø6/4  хоризонтален и вертикален парче 1.500,00  909724 
40 - Водомери поголеми од Ø2 ќе се поправаат со фактура парче   909725 
41 б, Донесени водомери парче    
42 - Водомер од Ø ½ - Ø6/4  хоризонтален и вертикален парче 550,00  777745 
43 - Водомери поголеми од Ø2 парче 2.000,00  777746 
44 Изготвување и издавање на хидротехнички и санитарно хигиенски 

услови 
парче    

45 а, за деловен простор парче 6.000,00  909729 
46 б, само за индивидуални станбени објекти П+ 2, 

но не повеќе од 400 м2 
в,, само за индивидуални станбени објекти П+ 2, над 400 м2 

парче 3.000,00 
 
6.000,00 

 909730 
 
777714 

47 За повторно барање(обновување) парче    
48 а, за деловен простор парче 1.800,00  909731 
49 б, , само за индивидуални станбени објекти П+ 2, 

но не повеќе од 400 м2 
Индивидуален станбен објект над 400м2                                                                  

парче 900,00.  909732 

50 Одобрение за двоење вошахта 
Примање и разработување на барањето,одење на лице место за 
констатирање на состојбата и испитување на можности за двоење 

парче    

51 а, за деловен простор парче 1.900,00  909733 
52 За инивидуални станбени објекти парче 500,00  909734 
53 Евидентирање на контролни водомери парче    
54 а, За деловен простор парче 400,00  909735 
55 б,За  инвидуални станбени објекти парче 200,00  909736 
56 Принудно исклучување на водоводни приклучоци и повторно 

вклучување 
парче    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 а, , Водомери од ½ - 6/4 парче 1.500,00  555515 
58 б,Водомери над 6/4 парче 5.000,00  909737 
59 Технички надзор ќе се плаќа 2% од вредноста на монтажните 

работи 

парче    

60 Евидентирање на бесправно изведен приклучок парче    
61 а, За деловен простор парче 14.000,00  909739 
62 б,За  инвидуални станбени објекти парче 6.000,00  909740 
63 Евидентирање на нелегално двоење во шахта парче    
64 а, , за деловен простор парче 6.000,00.  909741 
65 б,За  инвидуални станбени објекти парче 3.000,00  909742 



 
Врз основа на член 20 од Статутот на ЈП "Водовод и канализација" Скопје, Управниот одбор 
на ЈП "Водовод и канализација" Скопје на својата седумнаесетта седница одржана на ден 
18.07.2002 год. донесе: 
 

                                                                                        Спецификација                                      

                                На поединечни вредности за извршени работи во врска со                        

                               услугите што ги врши Ј.П. Водовод и Канализација - Скопје      
    
                                                    член 1 
Со оваа Спецификација се утврдуваат поединечните вредности на извршени 

работи  врска со услугите што ги врши ЈП "Водовод и канализација" Скопје и тоа:    
 

реден 
број 

Опис на работите единечна 
мерка 

работна рака 
[денари] 

шифри 

I ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ  
. ' " — " ■ ■ ■  — - .  

 
1. Обележување и исколчување на ров м 20,00 910743 
2. Обележување и исколчување на ров и вод м 40,00 910744 
3. Рачен ископ на земја III категорнја во тесен обем, ширина 0,60 - 

1,00 га, длабочина 0,00 - 2,00 т 
М3 685,00 910745 

4. Рачен ископ на земја III категорија во тесен обем, ширина 0,60 - 
1,00 т, длабочина 2,00 - 4,00 т 

М3 860,00 909138 

5. Рачен ископ на земја III категорија во тесен обем, ширина 0,60 - 
1,00 т, длабочина 2,00 - 4,00 т, во разупрен ров 

М3 1.150,00  910746 

6. Рачен ископ на земја III и ГУкатегорија во тесен обем, 
ширина 1,00 - 2,00 т, длабочина 0,00 - 2,00 т 

М3 510,00 910748 

7. Рачен ископ на земја III категорија во тесен обем, ширина 1,00 - 
2,00 т, длабочина 0,00 - 2,00 т 

М3 765,00 910749 

8. Рачен ископ на земја III категорија во тесен обем, ширина -1,00 - 
2,00 т, длабочина 2,00 - 4,00 т, во разупрен ров 

М3 950,00    910750 

9. Рачен ископ на самостална дупка, во земја III категорија, со 
димензии 2,00 х 2,00 т, и длабочина 0,00 - 2,00 т 

М3 780,00 910751 

10. Рачен ископ на самостална дупка, во земја III категорија, со 
димензии 2,00 х 2,00 т, и длабочина 2,00 - 4,00 т 

М3 980,00 910752 

11. Рачно префрлање на шљунак, туцаник, песок ризла и друго 
на далечина од 2,00 - 3,00 т, со разастирање и планирање. 

М3 420,00 910753 

12. Фино планиран>е дно на ров М2     60,00  910754 
13. Рачно затрпување на материјал, без набивање    
14. Рачно затрпување со земја од III и IV категорија, во слоеви до 30 

ст и набивање до потребна збиеност со материјал на лице место 
М3Ј 328,00        - 910755 

15. Распростирање на ситен песок на дно на ров, под и околу 
цевките 
 

      209,00 
 

777747 
 

16. Раскопување на асфалт-бетон , d~3  М2    81,00 910757 
17. Раскопувањс на битуменизиран шљунак, с1=5 ст      105,00 910758 
18. 
а.

Рачно рушење на бетонски рабови    
 
 

18х24х 100  м 170,00 910759 
 
 

8 х 16x50  м 110,00 910760 
 Распростирање на ситен песок на дно на ров, под и околу  цевките    

19. Рачно рушење на ситна камена коцка М2 230,00 910761 

20. Рушење на бекатон плочи на песок 
16х20х8  

М2 80,00 910762 

21. Машински ископ на земја III категорија во тесен обем, 
длабочина 0,00 - 4,00  

М3 227,00 910763 

22. Машински ископ на земја III категорија во тесен обем, 
длабочина 4,00 - 6,00 т 

М3 316,00 910764 



23. Машинско захрпување без набивање М3 66,00 910765 
 
 
 
 

реден број Опис на работите единечна 
мерка 

работна рака 
[денарнЈ 

шифри 

24. Машинско затрпување со земја 3 п 4 кат. во слоеви до 30 
ст и набивање до потребна збиеност со материјал на 
лице место 

М3 244,00 910766 

25. Машинско затрпување со толченик и шљунак во 
слоеви до 30 ст и набивање до потребна збиеност со 
материјал на лице место 

1 
М3 318,00  

777749 

II ТЕСАРСКИ РАБОТИ    
1. Потпирање на ров под слаб притисок во земја со 

ширина до 2 т и длабочина 0-4  
М2 213,00 777750 

2. Потпирање на ров под јак притисок во земја со ширина 
до 2 т и длабочина 0-4  

М2 412,00 777751 

3. Потпирање на_ров„прд _ слаб притисок во шљунковит 
терен со ширина на ров до 2 га и длабочина 0-4  

М2 504,00 777752 

4. Потпирање на ров под јак притисок во шљунковит 
терен со ширина на ров до 2 т и длабочина 0-4  

М2 980,00 777753 

III БЕТОНСКИ РАБОТИ    
1. Монтажа на арматура        кгр 30,00 777754 
1. Монтажа на арматура        кгр 40,00 777754 
2. Вградување бетон                                  М3 637,00 777755 
IV ТРАНСПОРТНИ РАБОТИ    

1. Транспорт на материјал со камиони со машински утовар 
и истовар на далечина до 1,00 кт 

М3       171,00 910774 

 
 

Транспорт на материјал со камиони со машински утовар 
и истовар на далечина до 2,00  

      М3 191,00 910775 

 
 

Транспорт на материјал со камиони со машински утовар 
и истовар на далечина до 3,00  

   М3 224,00 910776 

 
 

Транспорт на материјал со камиони со машински утовар 
и истовар на далечина до 4,00  

     М3 250,00  
 

910777 
 

 
 

Транспорт на материјал со камиони со машински утовар 
и истовар на далечина до 5,00  

М3 276,00 777756 

 
 

Транспорт на материјал со камиони со машински утовар 
и истовар на далечина до 10,00  

М3 407,00 777757 

 
 

Транспорт на материјал со камиони со машински утовар 
и истовар на далечина до 15,00 кm 

М3 539,00 777758 

 
 

Транспорт на материјал со камиони со машински утовар 
и истовар на далечина до 20,00 км 

М3 670,00 910781 

2. Транспорт на материјал со камиони со рачен утовар 
и машински истовар на далечина до 1,00 кт 

м3 444,00 910782 

 
 

Транспорт на материјал со камиони со рачен утовар 
и машински истовар на далечина до 2,00 кт 

      М3 483,00 910783 

 
 

Транспорт на материјал со камиони со рачен утовар 
и машински истовар на далечина до 3,00 кт 

М3 548,00 910784 

 
 

Транспорт на материјал со камиони со рачен утовар 
и машински истовар на далечина до 4.00 кт 

М3 599,00 910785 

 
 

Транспорт на материјал со камиони со рачен утовар 
и машински истовар на далечина до 5,00 кт 

      М3 651,00 910786 

 
 

Транспорт на материјал со камиони со рачен утовар 
и машински истовар на далечина до 10,00 кт 

      М3 909,00 910787 

 
 

Транспорт на материјал со камиони со рачен утовар 
и машински истовар на далечина до 15,00 кт 

      М3 1.168,00 910788 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
реден 
број 

Опис на работите единечна 
мерка 

работна рака 
[дснари] 

транспорт 
[дснари] 

VI ВОДОВОДНИ РАБОТИ    

1. Монтажа на поцинкувани цевки  1/2 " - 1 "  без превоз м 238,00 910812 
2. Монтажа на поцинкувани цевки  1/2 " 1 "  со превоз м 250,00 910812 
3. Демонтажа на поцинкувани цевки0 1/2 " -  1 м 120,00 910813 
4. Монтажа на поцинкувани цевки    5/4"    без превоз             м 265,00 910814 
5. Монтажа на поцинкувани цевки    5/4"      со превоз           м 285,00 910814 
6. Демонтажа на поцинкувани цевки  5/4  м 130,00 910815 
7. Монтажа на поцинкувани цевки  6/4 " и  2 без превоз м        283,00 910816 
8. Монтажа на поцинкувани цевки  6/4 " и  2 со превоз м       311,00 910816 
9. Демонтажа на поцинкувани цевки6/4 " и  2 м' 140,00 910817 

10. Монтажа на поцинкувани цевки    2 1/2" и  3 без превоз м 350,00 910818 
11. Монтажа на поцинкувани цевки    2 1/2" и  3 со превоз м 398,00 910818 
12. Демонтажа на поцинкувани цевки2 1/2" до 3 м 175,00 910819 

13. Монтажа на градинарски хидрант  1 без превоз парче 677,00 910820 

14. Монтажа на градинарски хидрант  1 со превоз парче 761,00 910820 

15. демонтажа На на  градинарски хидрант од 1    парче 350,00 910821 

16. Монтажа на лиеножелезни цевки класа А"  80, 100, 150, 
200 и 250 без превоз 

м 751,00 910822 

реден 
број 

Опис на работите сдинечна 
мерка 

работна рака 
[денари] 

транспорт 
[денари] 

V УСЛУГИ ОД СЕКТОР МЕХАНИЗАЦША    
1. СРЕДНИВОЗИЛА    

а.  ТАМ час 840.00 910789 
б. ТАМ со 2 работника   час 1.580.00 910790 

2. ТЕШКИ ТОВАРНИ ВОЗИЛА    
а. Тешки товарни возила час 1.820,00 910791 
б. Цистерна за вода со вода и 1 работник  час 2.740,00  910792 

3. СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА    
а. Цистерна под вакуум час 1.730,00 910793 
б. Цистерна под вакуум со 2 работника час 3,000,00 910794 
5. Фап - хиаб час 2 .740,00 910795 
Г. Дигалка А2К час 5.540,00 910796 

4. ГРАДЕЖНИ МАШИНИ    
а. ТракторС-; ЅК1Р, Утоварувач 800 СЕТЕ1. - МАЕК. час 1.640,00 910797 
б. Ровокопач- багер час 1.990,00 910798 
в. Ваљак БОМАК час 840,00 910799 
г. Подвижен компресор со 1 работник час 1.640,00 910800 
Д- Подвижен компресор со 2 работника час 1.990,00 910801 

5. ПОМОШНИ ГРАДЕЖНИ МАШИНИ    
а. Влечна пумпа , Моторна пила час 350,00 910802 
б. Електро дизел агрегат  час 600,00 910803 
в. Електро агрегат  за заварување, Апарат за заварување, 

Бензински первибратор 
час 350,00 

 
910804 

г. Бензинска бетономешалка час 550,00 910805 
Д- Агрегат 180 КУ/ час 2.736,00 910806 
ѓ. Агрегат   27 К\У час 410,00 910807 
е. Агрегат   10 К\У час 240,00 910808 

ж. Агрегат     4 К\У час 120,00 910809 
3. Хилта час 120,00 910810 
ѕ. ВЕДА  пумпа час 160,00 910811 



17. Монтажа на лиеножелезни цевки класа "А"80, 100, 150, 
200 и 250 со превоз 

м 941,00 910822 

18. Демонтажа на лиеножелезни цевки класа "1.А"  80, 100, 
150, 200 и 250  

м 370,00 910823 

19. Монтажа на лиеножелезни цевки класа А" 300, 400 и 500 
без превоз 

м 1.158,00 910824 

20. Монтажа на лиеножелезни цевки класа А"  300, 400 и 500 
со превоз 

м 1.838,00 910824 

21. Демонтажа на лиеножелезни цевки класа класа "1,А" 300, 
400 и 500  

м' 600,00 910825 

22. Монтажа на шибер затварач, со гарнитура и капа, 50, 80 и 
100 тт без превоз 

парче 1.817,00 910826 

23. Монтажа на шибер затварач, со гарнитура и капа, 50, 80 и 
100 тт со превоз 

парче 2.162,00 910826 

24. Демонтажа на шибер затварач, со гарнитура и капа  50, 
80и100тт                                                                   

парче 900,00 910827 
25. Монтажа на шибер затварач, со гарнитура и капа 150 и 200 

тш        без превоз                                                                    
парче 2.725,00 910828 

26. Монтажа на шибер затварач, со гарнитура и капа, 150 и 200 
тш             со превоз                                                               

парче 3.645,00 910828 

27. Демонтажа на шибер затварач, со гарнитура и капа  150 
и200тт                                                                         

парче 1.350,00 910829 

28. Монтажа на шибер затаарач, со гарнитура и капа, 250, без 
превоз 300и350 гаш                                                                 

парче 8.558,00 910830 
29. Монтажа на шибер затаарач, со гарнитура и капа, 250, со 

превоз 300и350 гаш                                                                 
парче 10,058.00 910830 

30. Демонтажа на шибер затварач, со гарнитура и капа  250, 
300 и 350  

парче 4.300,00 910831 

31. Монтажа на шибер затварач, со гарнитура и капа 400 гшп 
без превоз 

парче       10.576,00 910832 

32. Монтажа на шибер затварач, со гарнитура и капа 400 гшп со 
превоз 

парче       14,076.00 910832 

33. Демонтажа на шибер затварач, со гарнитура и капа  од Ø 
400 

парче 5.300,00 910833 

      34. Монтажа на шибер затварач, со гарнитура и капа 0500 гпш 
без превоз 

па р че      13.290,00  910834 

   35. Монтажа на шибер затварач, со гарнитура и капа 0500 гпш 
со превоз 

па р че     19.290,00  910834 

36. Демонтажа на шибер затварач, со гарнитура и капа Ø 500 парче 6.650,00 910835 

37. Монтажа на воздушен вентил, со две кугли           50, 80 и 100 
без превоз                                                          

парче 656,00       910836 

38. Монтажа на воздушен вентил, со две кугли           50, 80 и 100 
со превоз                                                          

парче 1..006,00       910836 

39. Демонтажа на воздушен вентил, со две кугли 0 50» 80 и 100                                                                          парче 330,00 910837 

40. Монтажа на воздушен вентил, со две кугли15 без превоз парче 4..323,00 910838 

41. Монтажа на воздушен вентил, со две кугли15 со превоз парче 5..533,00 910838 

42. Демонтажа на воздушен вентил, со две кугли  150 парче 2.150,00 910839 

43. Монтажа на противпожарен хидрант со капа 80/500 80/750 
тт и 80/1100 без превоз 

   парче 1.508,00 910840 

44. Монтажа на противпожарен хидрант со капа 80/500 80/750 
тт и 80/1100 со превоз 

   парче 1,918.00 910840 

45. Демонтажа на противпожарен хидрант со капа0 80/500  
80/750  80/1100  

парче 760,00 910841 

 
 
 
 
 
 
 
 



реден 
број 

Опис на работите единечна 
мерка 

работна рака 
[денари] 

транспорт 
[денари] 

46. Монтажа на поцинковани фасонски делови 1/2",  3/4" и1" парче 150,00 910842 

47. Демонтажа на поцинковани фасонски делови  1/2", 
3/4" и01"  

парче 75,00 910843 

48. Монтажа на поцинковани фасонски делови  5/4",  6/4" и 
2" 

парче 200,00 910844 

49. Демонтажа на поцинковани фасонски делови  5/4", 
6/4"и 2" 

парче 100,00 910845 

50. Монтажа на поцинковани фасонски делови  2 1/2" и  3" парче 280,00 910846 

51. Демонтажа на поцинковани фасонски делови  2 1/2" и 3" парче 140,00 910847 
52. Монтажа-на против пожарен хидрант без превоз парче  - 1.550,00 910848 

53. Монтажа-на против пожарен хидрант со превоз парче  - 2,000,00 910848 
54. Изработка на огрлица:    

Ø 80                                               парче 3.500,00 910849 
Ø 100                                             парче 4.100,00 910850 
Ø 125  парче 4.600,00 910851 
Ø 150  парче 5.000,00 910852 
Ø 200           парче 5.300,00 910853 
Ø 250                                               парче 6.000,00 910854 
Ø 300                                                 парче 6.500,00 910855 
Ø 350                                                парче 7.000,00 910856 
Ø 400                                            парче 8.000,00 910857 

НАПОМЕНА: 
1. Цената на комбиниран водомер се формира од збирот на цените од профилите на големиот и малиот 
водомер 
2. Цената за ставање жиг се додава на цената за работна рака 

 
Испирање и хлорирање на водоводна мрежа 

реден 
број 

Опис на работите сдинечна 
мерка 

работна рака 
[денари] 

транспорт 
[денари] 

1. Испирање и хлорирање на водоводна мрежа, со цистерна,      
 во Скопје    
 Ø 50 до Ø 150   м    46,00 916754 
 Ø 200, Ø 250  м 51,00 916755 
 Ø 300, Ø 350  м 60,00 916756 
 Ø 400  и  Ø 500  м 77,00 916757 
 Ø 600, Ø 700 и  Ø 800                     _____ м 117,00 916758 

2. Испирање и хлорирање на водоводна мрежа со апарат во 
Скопје                                                                    

   

Ø 5Одо Ø 150  м 26,50 916759 
Ø 200 и Ø 250  м 43,00 916760 
Ø 300 и Ø350 м 49,00 916761 
Ø 400 и Ø 500  м 65,00 916762 
Ø 600, Ø 700 и Ø 800  м 101,00 916763 
НАПОМЕНА: 
Пробите за бактериолошка и хемиска исправност на 
водата се наплатуваат посебно 

 
 
 
Чистење и хлорирање на бунари    
реден 
бро.ј 

Опис на работите единечна 
мерка 

работна рака 
[денари] 

транспорт 
[денари] 

1. ЗА ОБЈЕКТИ ВО И ОКОЛИНАТА НА СКОШЕ    
а. 
б. 

Чистење на резервоари м 3 90,00 777763 
Хлорирање на бунари                                                    парче       3.160,00 916767 

2. ЗА ОБЈЕКТИ НАДВОР ОД ТЕРИТОРИЈА НА 
СКОПЈЕ 

   



а. 
б. 

Чистење на резервоари парче 250,00 777759 
Хлорирање на бунари                                                 парче 6.740,00 916769 

1. Испирањето (исцрпувањето на вода) од бунарите го 
врши нарачателот. 
2. Горе наведените цени се за едно чистење и хлорирање 
3. Пробите за бактериолошка и хемиска исправност на 
водата се наплаќаат одделно 

Бактериолошка и хемиска анализа на вода во лаборатордја на 
Ј.П. „Водовод и канализација" - Скопје 

реден 
број 

Опис на работите единечна 
мерка 

работна рака . 
[денари] 

транспорт 
[денари] 

1. Комплетна хемиска анализа на вода кога пробата е земена    
 од страна на Ј.П. „Водовод и канализација"    

а. Чинење на една анализа за Р.О. парче 1.500,00  916764 
б. Чинење на една анализа за приватни лица парче      750,00 916765 

2. Комплетна бактериолошка анализа на вода кога пробата е 
земена од страна на Ј.П. „Водовод и канализација"          

 
 

 

а. Чинење на една анализа за Р.О. парче   1.500,00    916764 
б. Чинење на една анализа за приватни лица парче      750,00 916765 

 
 
 
 
 

    

НАПОМЕНА: 
Во периодот од 22-07 часот цените наведени во ценовникот под точки 
претпријатија и приватни лица се зголемуваат за 50 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пронаоѓање на дефекти со апарат     
реден 
број 

Опис на работите единечна 
мерка 

работна рака 
[денари] 

транспорт 
[денари] 

1. За претпријатија во Скопје           ден 2.500,00 910858 
2. За приватни лица во Скопје          ден 1.200,00 910859 

и 2 за 



 
 
 
 
реден 
бро.ј 

Описнаработите единечна 
мерка 

работнарака 
[денари] 

транспорт 
[денари] 

VII КАНАЛИЗАЦИОНИ  РАБОТИ    
1. Монтажа на армирано бетонски вибро пресовани цевки 

"ВИХИ"  300 -  600 без превоз                                                                   
м 753,00 777760 

2. Монтажа на армирано бетонски вибро пресовани цевки 
"ВИХИ"  300 -  600 со превоз                                                                   

м 1,973.00 777760 

3. Монтажа на армирано бетонски вибро пресовани цевки 
"ВИХИ"  800 -  1000 без превоз                                                                   

м 1.122,00 777761 

4. Монтажа на армирано бетонски вибро пресовани цевки 
"ВИХИ"  800 -  1000 со превоз                                                                   

м 5.322,00 777761 

5. Монтажа на армирано бетонски елементи за шахта 
1000 со качувалки без превоз                                                                   

парче 3.484,00    777762 

6. Монтажа на армирано бетонски елементи за шахта 
1000, со качувалки 

парче 9,984.00 777762 

7. Бушење отвор во шахти за приклучок на цевка 0 250- 0 
400   

парче 1.951,00 909870 

8. Бушење отвор во шахти за приклучок на цевка  400 и  600  парче 5,495,00 917007 

9. Бушење отвор во шахти за приклучок на цевка  600 - 900  парче 11.100,00 917008 

10. Бушење отвор во цевка за приклучок на цевка  250- 400 
тт 

парче 836,00 917009 
11. Бушење отвор во цевка за приклучок на цевка  400 и 600 парче 2.355,00 917010 
12. Бушење отвор во цевка за приклучок на цевка  600 - парче 4.740,00 917011 
13. Монтажа на лиено железен капак - тежок тип  без превоз                                                                             800,00 917012 

14. Монтажа на лиено железен капак - тежок тип  со превоз                                                                   парче     1,650.00 917013 
15. Моктажа на лиено железен капак - среден тип  без превоз                                                                   парче         620,00 917014 
16. Моктажа на лиено железен капак - среден тип   со превоз                                                                   парче      1.040.00 917015 
17. Монтажа на лиено железен капак - лесен тип    без превоз                                                                    парче           620,00 917016 
18. Монтажа на лиено железен капак - лесен тип      со превоз                                                                    парче            760.00 917017 
19. Монтажа на пластични цевки 110, 125 16О без превоз                                                                   

' 
м  85,00 903057 

20. Монтажа на пластични цевки  110, 125 16О со превоз                                                                   
'превоз                                                                ' 

м  96,00 903057 
21. 200     без превоз  255,00 917018 
22. 200       со превоз  279,00 917018 
23. 250     без превоз           325,00 917021 
24. 250     со превоз           370,00 917021 
25. 315     без превоз                    388,00 917022 
26. 315     со превоз           460,00 917022 
27. 400      без превоз              474,00 917024 
28. 400     со превоз                       594,00 917024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Услуги при отпушување на канализација 
ред.бр Опис на работите Един.мера   Р.рака  
1 Цена за работа на цистерна под ппритисок со два работника во  

Индустриски капацитети во ции отпадни води се наоѓаат 
честички  кои преку употребата на цревпот во канализацијата   
Вршат мрханичко оштетување на истото 

 
 
 
час 

 
 
 

12.000,00 

 
 
 

901011 
2 Отпушување и чистење на канализација со макари 

без употреба на цистерна под вакум или притисок 
 

час 
 
1.790,00 

 
917027 

3 Отпушување и чистење наканализација со чекреци или  употреб 
На цистерна под вакум  или притисок 
н 

 
час 

 
3.400,00 

 
901011 

4 Отпушување и чистење на канализација со рачен алат и спирала 
Без употреба на цистерна под вакум или притисок 

 
час 

 
1.740,00 

 
903140 

5 Отпушување и чистење на канализација со рачен 
Алат и спирала или употреба на цистерна под вакум 
Или притисок  

 
 

час 

 
3.400,00 

 
        903141 

6 Црпење на вода со влечна пумпа час    860,00 903143 
7 Црпење на вода со кофа час    370,00 903144 
НАПОМЕНА: 

1. За вршење на услуги побарање на корисникот  22-07 часот цената се                                                                             
зголемува за уште 50% 
2. За домаќинства и бенифицирани корисници цената ќе изнесува 50%                                                                                       
од горе наведените цени 

 
Цени за повластени услуги 

ред.бр Опис на работите Един.мера   Р.рака  
1 Цена за работа на цистерна под ппритисок со два работника во  

Индустриски капацитети во ции отпадни води се наоѓаат 
честички  кои преку употребата на цревпот во канализацијата   
Вршат мрханичко оштетување на истото 

 
 
 
час 

 
 
 

 

 
 
 

 
2 Отпушување и чистење на канализација со макари 

без употреба на цистерна под вакум или притисок 
 

час 
 
895,00 

 
     917028 

3 Отпушување и чистење наканализација со чекреци или  употреб 
На цистерна под вакум  или притисок 
н 

 
час 

 
1.700,00 

 
903153 

4 Отпушување и чистење на канализација со рачен алат и спирала 
Без употреба на цистерна под вакум или притисок 

 
час 

 
870,00 

 
917032 

5 Отпушување и чистење на канализација со рачен 
Алат и спирала или употреба на цистерна под вакум 
Или притисок  

 
 

час 

 
1.700,00 

 
         903153 

  НАПОМЕНА:                                                                                                                                                                 
1.За вршење услуги по барање на корисникот од 22 - 07 час цената се 
зголемува за уште 50 % 
2,За домаќинства и бенифицирани корисници цената ќе изнесува 50 % 
од горенаведените цени 
 



 

 
 
 

реден 
број 
VIII 

Опис на работите 

УСЛУГИ ОД СТРАНА НА СЕКТОР НА ТЕХНИЧКИ 
РАБОТИИРАЗВОЈ 
Вршење надзор на објекти ќе се наплатува согласно со 
процентот од следната табела _________________________  

                         
Инвестициона 
вредност (ден) 

] 

Економ.    ВКУПНО 
финанс. 
работи

350.000,00-      700.000.00 
700.000.00-     1.300.000,00         
преку 1.300.000,00 

  
0,95 
0,95 
0,80 
0,75

 
1,10 
1,05 
1,00 
0,95

           
2,80 
2,70  
2,60 
2,50

 
0,60 

0,60 
0,60 
0,60 

 
5,45 
5,25 
5,00 
4,80

 

2, 

Технички надзор ќе се наплаќа 2,5 % од монтажните 
материјали и работи _________________________________  

страна    на   ЈП    "Водовод   и 
Геодетско   снимање    од 
канализација" Скопје 
пресметка за 1 кт' ______  
За изработка на проектите од областа на водовод, 
атмосферска и фекална канализација за должина до 
1 ктвредноста е: 
Без хидротехнички услови 
Со хидротехнички услови 
- за проекти со должина од 200-500 т 
- за проекти со должина од 500-800 т 
- за проекти со должина од 
За проекти со должина над 1 кт и хидротехнички објекти 
за наплата да се применат приложените проценти према 
класификација на објекти 
 ___________________________________________________  

15.000,00 

30.234,00 
36.135,00 
51.398,00 
77.097,00 
92.516,00 

Инвестициона К   Л   А   С   А 
вредност 1 2  3 4 5 
во денари       Процент за одредување на продажна цена 

до 500.000,0.0 
617.000,00 
749.000,00 
860.000,00 

1.204.000,00 
1.217.000,00 
1.366.000,00 
1.573.000,00 
1.740.000,00 
2.059.000,00 
2.465.000,00 
2.808.000,00 
3.089.000,00 
3.744.000,00 
4.118.000,00 
4.961.000,00 

> 6.178.000,00 

 

   8.45 10.97 12.27 
  6.59 7.57 9.54 10.65 
 5.15 6.16 7.00 8.64 9.63 
3.46 4.70 5.60 6.26 7.51 8.35 
3.28 4.40 5.24 5.79 6.80 7.55 
3.14 4.18 4.97 5.45 6.30 6.98 
3.00 3.95 4.69 5.09 5.78 6.41 
2.88 3.75 4.46 4.79 5.35 5.92 
2.75 3.57 4.23 4.51 4.97 5.48 
2.66 3.42 4.05 4.29 4.65 5.14 
2.52 3.20 3.79 3.96 4.21 4.65 
2.22 3.03 3.50 3.73 3.09 4.30 
2.12 2.87 3.10 3.34 3.39 3.73 
2.03 2.72 2.85 3,09 3.17 3.37 
1.94 2.58 2.72 2.90 3,04 3.12 
1.85 2.44 2,55 ■ 2.76 2.87 2.93 
1.77 2.31 2.41 2,65 2.73 2.77 

работна рака 
[денари 

370.00 

единечна 
мерка 

транспорт 
[денари] 

Организација 
на изработка 
на елаб.                   

Надзор Припрема 
и организ. 
на работи 

350.000,00 

)-1000т 



 
 II КЛАСА 

- Главни цевоводи со поголеми димензии - 
Циркулациона водоводна мрежа - 
Канализација како систем од повеќе канали 

 
 

Ш КЛАСА 
- Сложени водоодни системи за населби со засебни зафати и резервоари - 
Колектори со комплицирана статика, премини под пруги и мостови 

 IV КЛАСА 
- Објекти за зафаќање на изворски и подземни води и други едноставни објекти. - 
Наједноставни уреди за пречистување на каналските води, септици, емшири и сл. - Мали и 
средни ретензиони базени и резервоари, со лесни услови за фундирање (до 5 000 тЗ) - 
Хидрофори од сите големини 

 
 

V КЛАСА 
- Сложени зафати на води и пумпени станици со капацитет до 1000 1/ѕ                                 - Големи 
подземни ретензиони базени (над 5000 т3) со лесни услови за фундирање - Каналски пумггени 
станици сите капацитети - Сифони - Станици за механичко и биолошко пречистување на отпадните 
води средна големина ( до 1000 1/ѕ) со и без користење на продуктите 

 
 

VI КЛАСА 
- Кула - резервоари сите видови и големини - Големи пумпени станици за питка вода (над 1000 1/ѕ) како 
и многу комплицирани пумпени станици со програмиран погон - Големи подземни ретензиони базени и 
резервоари (над 5000 т3) со тешки услови на фундирање и градење - Големи станици за механичко и 
биолошко пречистување на отпадни води (над 1000 1/ѕ) и со искористување на продуктите 

 -Во случај да службата работи само идеен илисамо главен проект, а главниот или идејниот проект 
се доверува на друга проектна организација, продажната цена се зголемува за 15 % - Процентите од 
вкупната продажна цена кои припаѓаат соодветно на идејните и главните проекти, во зависност од 
класата иа објектите, се дадени во следната табела за водовод и канализација                                            
класа на       обј ектите               припадни проценти идеен   главсн                                                                    
1 и 2 класа и приклучоци                       65 %    35 %                                                                                                               
3 класа                                                       50 %    50 %                                                                                                         
4 и 5 класа                                                35 %    65 %                                                                                                             
6 класа                                                      30 %    70 % 

4. Наплата за извршена ревизија на проектно-техничка 
документација 10% од вредноста на инвестиционата 
техничка документација - за проекти вон водоводниот и 
каиализациониот систем на град Скопје 

   

5. 
Издавање на проекти во повеќе од 6 примероци 
за 1 примерок од проект 

парче 1.000,00  

 
 

Копирање:    
а. Копирање на озолит со материјал и работна рака м 500,00  

 
 

Копирање на озолит без материјал и работна рака м2 300,00  
 
 

Копирање на транспарент со материјал и работна рака м 1.500,00  
 
 

Копирање на транспарент без материјал и работна рака м 700,00  
7. Заверка на проекти проект 5.800,00  



 

член 2 
Со  влегување  во   сила  на  оваа  спецификација  престанува  да  важат   сите 

досегашни ценовници на ЈП "Водовод и канализација" Скопје. 
член 3 Оваа  

ател на;Управен одбор 

 


