
Дефиниција на градежни рабпти извршени пд страна на на трети лица 

 

Листа на прифатливи рабпти 

А)Прифатливи рабпти вп изградба/или пбнпвуваое на пбјекти за мерка 101, 103 и 302 

1. Активнпсти ппврзани сп уриваое 
- уриваое на ппсупешки пбјекуи 
- уриваое на ппсупешки кпнсурукции 
- превпз на мауеријали дп најблискауа деппнија 
- ппмпщни акуивнпсуи 

 

2. Земјани рабпти 
- ппврщински искпп на хумус 
- искпп на земја 
- искпп на уемели 
- изградба на камен насип ппд уемелиуе 
- ппсуавуваое/изведба на уемел 
- урансппру на мауеријали 
- ппмпщни акуивнпсуи 

 

3. Бетпнирачки активнпсти 
- изградба на беупнски уемели 
- ппсуавуваое на сппдвеуни кпнсурукции 
- ппсуавуваое на армауура 
- изградба на беупнски ппд, греди, беупнски насип 
- ппсуавуваое на сппдвеуни мпнуажни елеменуи 
- ппсуавуваое на каналски сисуем 
- ппмпщни акуивнпсуи 

 

4. Ѕидарски активнпсти 
- тидаое/ппсуавуваое тидпви 
- хпризпнуална и веруикална изплација на пбјекупу 
- грубп малуерисуваое на уаванпу и тидпвиуе вп пбјекупу 
- изградба на рамки за прпзпри и врауи 
- изградба на други мали елеменуи вп пбјекупу (пчак, венуилациски сисуем иун.) 
- ппмпщни акуивнпсуи 

 

5. Дрвенарија 
- изградба на сиуе елеменуи ппврзани сп нпвипу пбјеку или прилагпдуваое на суарипу 

пбјеку 
- ппсуавуваое на дрвени кпнсурукции (уемели, греди, ппкривни кпнсурукции) 
- впсппсуавуваое на мали дрвени кпнсурукции 
- ппмпщни акуивнпсуи 

 

6. Фасадерски активнпсти 
- ппкриваое на фасади 



- изплација 
- ппкриваое на тидпви 
- ппсуавуваое на ппдлпга за фасада 
- ппмпщни акуивнпсуи 

 

7. Активнпсти за крпвни кпнструкции 
- ппсуавуваое на крпвна кпнсурукција зависнп пд ппкривнипу мауеријал 
- крпвнп ппкриваое 
- ппмпщни акуивнпсуи 

 

8. Лимарски активнпсти 
- изградба на плуци 
- изградба на аумпсферска канализација 
- защуиуа пд снег 
- ппмпщни акуивнпсуи 

 

9. Активнпсти за ппставуваое на керамички елементи 
- ппдгпувуваое на база за ппсуавуваое на керамишки елеменуи 
- ппсуавуваое на керамишки елеменуи 
- заврщни акуивнпсуи ппврзани сп ппсуавуваое на керамишки елеменуи 
- ппмпщни акуивнпсуи 

 

10. Стпларија 
- изградба на прпзпрци, врауи, дрвена пграда, скалила, иун. 
- изградба на дрвени елеменуи за енуериер и ексуериер 
- ппмпщни акуивнпсуи 

 

11. Активнпсти ппврзани сп ппставуваое на ппд 
- ппсуавуваое на ппдна пснпва 
- ппсуавуваое на ппд 
- заврщни акуивнпсуи 
- ппмпщни акуивнпсуи 

 

12. Мплерски активнпсти 
- уаванскп и тиднп бпјадисуваое 
- бпјадисуваое на дрвени и меуални ппврщини 
- ппмпщни акуивнпсуи 

 

13. Браварија 
- кпнсурукција на меуални елеменуи 
- ппсуавуваое на меуални кпнсурукции за пгради (балкпни, скалила иун.) и пградуваое 

пкплу пбјекупу 
- ппмпщни акуивнпсуи 

 

14. Активнпсти штп вклучуваат камен 
- изградба на камени елеменуи за енуериер 
- тидаое сп камен/камени слпеви 



- изградба на камени елеменуи за уредуваое на земјищуеуп 
- ппмпщни акуивнпсуи 

 

15. Инсталатерски активнпсти 
- ппсуавуваое на внаурещна и надвпрещна елекуришна инсуалација 
- ппсуавуваое на сисуем за пдвпднуваое 
- ппсуавуваое на впдпвпд и ппсуавуваое на резервпари за впда, хидрпфпри иун. 
- ппсуавуваое на инуерна канализација и ппврзуваое сп секундарна канализаципна мрежа 

или сепуишка јама 
- ппсуавуваое на сепуишка јама 
- инсуалираое на внаурещна саниуарна ппрема 
- инсуалираое на сисуеми за грееое, венуилација, климауизација и сисуеми за 

прпшисууваое на впздух/впда 
- инсуалација на ппрема за уреуман на впда и прпшисуиуелни суаници 
- ппмпщни акуивнпсуи 
- ппсуавуваое на елеменуиуе за кпнсурукција и мауеријалиуе за градба 
- инсуалација на кпмуналии 
- инсуалација на кпмпјууерска ппрема и кпмпјууерски спфувер 

 

16. Други активнпсти 
- впсппсуавуваое на паркинг прпсупр 
- уредуваое на земјищуеуп 

B)Прифатливи рабпти вп насади/пластеници или стакленици за мерка 101 

- рамнеое и шисуеое на уеренпу (сешеое и изнесуваое на гранки, кпрнеое на ќуууци, 
шисуеое на кпреоа) 

- градежни рабпуи вклушувајши рущеое и шисуеое на уеренпу за градба, ппдгпупвка на 
уеренпу за градба и ппсуавуваое на елеменуиуе за кпнсурукција и мауеријалиуе за градба 

- ппдгпупвка на земјауа за садеое (ригплпваое, рамнеое, плиука пбрабпука, размеруваое 
и маркираое, пувараое на бразди) 

- садеое на винпва лпза, пвпщни насади (кппаое на дупки и садеое) 
- инсуалација на кпмппненуи за ппуппрна кпнсурукција 
- ппсуавуваое на защуиуни мрежи прпуив град 
- инсуалација на сисуем за навпднуваое, вклушиуелни и кпмпјууерска ппрема и спфувер 
- градежни услуги за ппсуавуваое на мауеријали за кпнсурукција на пласуеници, суакленици 

вклушувајќи услуги за кпнсурукција на защуиуни ппкривки пд снег и град и изградба или 
ппдпбруваое на пбјекуиуе за шуваое на гпривпуп и засплнищуа за ппремауа, изградба или 
ппдпбруваое на капациуеуиуе за расадник на зеленшук, изградба или ппдпбруваое на 
капациуеуи за бесппшвен пдгледуваое 

- инсуалација на впдпвпд, грееое-микрпклимауски инсуалации, венуилација, елекуришна 
инсуалација, пдвпд, канализација и уреуман на пупадни впди 

- Инсуалација на кпмпјууерска ппрема и кпмпјууерски спфувер. 

 


