ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА
ПРОЕКТИТЕ СОДРЖАНИ ВО ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ СТОБИ
ЗА 2016 г.

- Период: 01.01 – 31.12.2016 г.

Дејност: музејска дејност

Стоби, февруари 2017

I. Проекти во рамки на Програмата за работа на Владата на Р:
Македонија за периодот 2014-2018 г. и проектите содржани во програмата
за работа на Националната установа за управување со археолошкиот
локалитет Стоби од областа на музејската дејност за 2016 г.
Согласно Програмата за работа на Владата на Р. Македонија за
периодот 2014-2018 г., Министерството за култура учествува во финансирање
на проектите содржани во програма за работа на Националната установа за
управување со археолошкиот локалитет Стоби (во натамошниот текст НУ
Стоби) (Годишен договор бр. 33-1986/3 од 28.03.2016 г.).
Средствата се наменети за реализација на повеќегодишен проект:
1. Санација и адаптација на Старата железничка станица во
Центар за посетители и формирање повремена поставка со лапидариум.
Финансиските средства наменети за реализација на проектот се префрлаат на
НУ Стоби по доставена финансиска документација за реализирани фази,
согласно член 2, став 1 и 2 од Договорот.
Со Анекс на Годишниот договор бр. ________________ финансиските
средства за реализација на наведениот проект во текот на 2016 г. изнесуваат
65.400 (шеесет и пет илјади и четиристотини) денари.

Наративен извештај:

1. Име на проектот: Санација и адаптација на Старата железничка
станица во Центар за посетители и формирање повремена поставка со
лапидариум.
- Носител на проектот: НУ Стоби
- Финансиски средства: Министерство за култура
- Решение бр. 33-1986/2 од 18.03.2016 г. за преведување средства во износ од
8.400 (осум илјади и четиристотини) денари
- Решение бр. 33-1986/7 од 18.05.2016 г. за преведување средства во износ од
12.000 (дванаесет илјади) денари
- Решение бр. 30-1986/13 од 19.07.2016 г. за преведување средства во износ од
30.000 (триесет илјади) денари.
- Решение бр. 30-1986/15 од 22.09.2016 г. за преведување средства во износ од
15.000 (петнаесет илјади) денари.
- Временска рамка и динамика на реализација: во текот на 2016 година.
- Наративен извештај:
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Досегашни активности во врска со реализацијата на проектот Санација
и адаптација на Старата железничка станица во Центар за посетители и
формирање повремена поставка со лапидариум на археолошкиот локалитет
Стоби се следните:
•

•

•

Основниот проект со Тех. бр. 0308-16-897/2015 од 12.11.2015 г. за
реконструкција и адаптација на постоечки објект Стара железничка станица во
Центар за посетители и изградба на санитарии и настрешници на
археолошкиот локалитет Стоби е доставен до НУ Стоби на 12.11.2015 г.
Основниот проект се состои од неколку делови: проект за архитектура,
градежно-конструктивен проект, проект за водовод и канализација,
електротехнички проект и елаборат за ППЗ.
Ревизија на Основниот проект изврши Друштво за инженеринг РИ-И
Рударски институт и др. ДОО, Скопје за што е доставен ревидентски извештај
бр. 0702-84 од 3.11.2015 г. за сите фази на Основниот проект.
Согласно член 86 став 2 точка 1 од ЗЗКН, НУ Стоби со Решение бр. 09101/1од 03.03.2016 г. формираше комисија за стручна контрола на Основниот
проект во состав:
1. Тања Паскали Бунташеска, диа конзерватор советник, НУ Музеј и Завод
Охрид – претседател
2. Јовица Маневски, дги конзерватор советник, Национален конзерваторски
центар – Скопје, член
3. Ѓорги Соколовски, дипл. град. инженер, ГЕИНГ Кребс унд Кифер
Интернешнл – Скопје, со Овластување А за изработка и ревизија на проектна
документација од градежништво број 2.1775, член
4. Драган Ѓоргевиќ, дипл. маш. инж., ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл –
Скопје, Овластување А за изработка и ревизија на проектна документација од
машинство број 3.0679, член
5. м-р Драгица Устапетрова Атанасова, дипл. електро инженер, ГЕИНГ Кребс
унд Кифер Интернешнл – Скопје, Овластување А за изработка и ревизија на
проектна документација од електротехника број 4.0199, член
6. Александар Димитровски, дипл. електро. инженер, ГЕИНГ Кребс унд
Кифер Интернешнл – Скопје, Овластување А за изработка и ревизија на
проектна документација за Заштита при работа и противпожарна заштита
9.0226, член.

Стручниот тим состави позитивен Извештај од стручна контрола бр. 09-101/3
од 17.03.2016 г.
• Доставено е Барање бр. 09-101/6 од 15.04.2016 г. за добивање конзерваторско
одобрение до УЗКН.
• На поднесеното Барање бр. 09-101/6 од 15.04.2016 г. од НУ Стоби за добивање
конзерваторско одобрение за проектот Санација и адаптација на Старата
железничка станица во Центар за посетители и формирање повремена
поставка со лапидариум на археолошкиот локалитет Стоби, УЗКН со
Известување бр. УП 08-423 од 16.05.2016 г. побара дополнување на барањето
со:

•
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•

•

•

•

•

1. отпочнување на постапка за добивање решение за заштитно конзерваторски
услови од надлежна установа НКЦ - Скопје доколку нема заштитно
конзерваторски услови издадени од надлежната општина согласно ЗЗКН кој
беше на сила до декември 2014 година, иако УЗКН веќе издала Мислење за
заштитно конзерваторски услови бр. 08-1289/2 од 10.06.2014 г. според кои
треба да се изготви проектна документација за Адаптација и санација на
објектот Стара железничка станица во центар за посетители, согласно ЗЗКН
кој беше на сила до декември 2014 година.
2. нова стручна контрола на проектот која ќе ја изврши НКЦ-Скопје, бидејќи
стручната контрола извршена од стручен тим формиран од НУ Стоби била во
спротивност со член 178 од ЗЗКН..
3. нова валидна лиценца на проектантот Прима Инженеринг ДОО Скопје,
иако истата била валидна во време кога проектот е предаден на НУ Стоби.
НУ Стоби го извести Секторот за заштита на културното наследство со
Известување бр. 09-101/8 од 01.06.2016 г. за настанатата ситуација, на што
Секторот за заштита побара мислење од Секторот за нормативни и управни
работи, во кое стои дека:
по точката 1: НУ Стоби не може да изработи заштитно конзерваторски услови
бидејќи не е надлежна за интегрирана заштита, туку само за непосредна
заштита согласно член 148 од ЗЗКН.
по точка 2: дека НУ Стоби има право да врши стручна контрола согласно член
85 став 6 точка 1 од ЗЗКН.
по точка 3: е цитиран член 85 од ЗЗКН без одоговор на конкретното спорно
прашање.
УЗКН достави Решение УП бр. 08-423 од 15.07.2016 година со кое се одбива
барањето на НУ Стоби за издавање на конзерваторско одобрение на
наведениот проект.
НУ Стоби достави Жалба бр. 03-101/11 од 03.08.2016 г. на доставеното
Решение за одбивање, почитувајќи ја правната поука во истото, жалбата да се
достави во рок од 15 дена од приемот на Решението до Министерството за
култура, преку УЗКН.
Заради непознавање на измените во Законот за управна постапка, според кои,
почнувајќи од 01.08.2016 г. жалбите се упатуваат до Државна комисија за
одлучување во втор степен по управна постапка и постапки од работен однос,
УЗКН ја доставиле жалбата до Секторот за заштита при Министерството за
култура, а на вистинската адреса е доставена дури на 13.10.2016 г. До денес,
Државната комисија нема одлучено по жалбата од НУ Стоби.
На 10.06.2016 г. распишан е Оглас бр. 15/2016 за доделување на договор за
јавна набавка со отворена постапка за изведба на работи на реконструкција и
адаптација на постоечки објект Стара железничка станица во Центар за
посетители и изградба на санитарии и настрешници на археолошкиот
локалитет Стоби. Краен рок за доставување на понудите е 12.07.2016 г. По
извршената електронска аукција за најповолен изведувач е одбран МЗТ
Инженеринг ДОО Битола, со кој е склучен Договор бр. 05-49/67 од 08.11.2016
4

година со вредност од 15.992.011,20 (петнаесет милиони деветстотини
деведесет и две илјади и единаесет) денари без вклучен ДДВ.
За потребите на набавката извршени се исплати на надворешните соработници
од Национален конзерваторски центар и ГЕИНГ Кребс унд Кифер
Интернешнл и др. ДОО – Скопје, Советот за јавни набавки, Бирото за јавни
набавки, Службен весник на Р.М. и судски предвод на огласот од македонски
на англиски јазик од страна на овластен судски преведувач за потребите на
објавување на огласот во Службено гласило на Европската Унија.
Образложение за проблемите во врска со реализацијата на проектот:
Постапката за добивање на конзерваторско одобрение е закочена од страна на
УЗКН заради недоразбирања во однос на ингеренциите на НУ Стоби во врска
со спроведување на мерки на заштита (вклучувајќи работи на непосредна и
интегрирана заштита, вршење на стручна контрола согласно член 86 став 2
точка 1 од ЗЗКН и давање мислење за заштитни конзерваторски услови).
Секторот за управно-правни работи при Министерството за култура достави
мислење на нашето барање, во кое стои дека НУ Стоби има право да врши
работи на непосредна заштита, а со тоа и на стручна контрола, но не и
интегрирана заштита. Со оглед на тоа што во ЗЗКН не постои член кој
посебно издвојува јавни установи со ингеренции за интегрирана заштита, НУ
Стоби ќе побара повторно разгледување на доставеното мислење, особено што
сметаме дека смислата на управување со заштитено добро како што е случајот
со археолошкиот локалитет Стоби е нераздвоен елемент на интегрираната
заштита согласно ЗЗКН.
Всушност конзерваторските услови произлегуваат од Елаборатот за
ревалоризација на споменичката целина археолошки локалитет Стоби,
изработен од НУ Стоби, чија корегирана варијанта бр. 09-105/3 од 11.04.2016
г. е доставена во УЗКН на натамошна постапка, односно до националниот
совет за заштита на културното наследство. Државниот советник за управноправни работи ги постави под знак прашање изготвувањето на елаборатот од
страна на НУ Стоби, заради што на неколку седници на Националниот совет
се дискурира на оваа тема, без да се донесе конкретно решение.
Од друга страна, НУ Стоби е формирана согласно член 148 од ЗЗКН, на
основа на кој Владата на Република Македонија донела Одлука бр. 19-3991/1
(Сл. весник на Р.М. бр. 120/08) за формирање на установата „заради заштита,
истражување, одржување, користење, презентација и популаризација на
археолошкиот локалитет Стоби“. Оваа одлука на Владата на Р. Македонија се
базира на членот 148 во ЗЗКН, особено на став 2 точка 8 од истиот член кој
овозможува ваквите установи да вршат и други работи согласно закон и актот
за основање.
Со оглед на тоа што во ЗЗКН не постои член кој посебно издвојува јавни
установи со ингеренции за интегрирана заштита од оние за непосредна
заштита, НУ Стоби ќе побара повторно разгледување на доставеното мислење,
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особено што сметаме дека смислата на управување со заштитено добро
согласно ЗЗКН е нераздвоив елемент од интегрираната заштита.

Финансискиот извештај (Образец 3) за досегашната реализација на проектот е
во прилог.
Стоби, 02.02.2017 г.
____________________
Силвана Блажевска
директор
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