
 

Врз основа на член 26 став 1, став 2 и став 4 од Законот за јавни набавки (Сл. Весник на РМ. бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 
15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15 и 192/15 и ) и член 12 од  Статутот на НУ Стоби - Градско, а во врска со Правилникот 
за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки ( Службен весник на Република 
Македонија број 84/12), директорот на НУ Стоби - Градско на ден 28.01.2019 година донесе: 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА 

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ СТОБИ – ГРАДСКО 

 

Бр. Предмет на договорот за 
јавна набавка/ рамковната 
спогодба 

Шифра според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 
(месец) 

Проценета вредност 
на 
договорот/рамковната 
спогодба без ДДВ 
(денари) 

Вид на постапка Забелешка 

1 2 3 4 5 6 7 
 I.Договори и рамковни 

спогодби за јавни 
набавки на стоки 

     

 Набавка на тонери за 
печатари 

 март 150.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање на 
понуди 

 

 Набавка на прехрамбени  март 300.000,00  Постапка со  



продукти барање за 
прибирање на 
понуди 

 Набавка на гориво  март 300.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање на 
понуди 

 

 Набавка на  канцелариски 
материјали 
 

 март 150.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање на 
понуди 

 

 Набавка на пијалоци за 
потребите на бифе за 
посетителите на 
археолошкиот локалитет 
Стоби 

  
март 
 

 
300.000,00 

Постапка со 
барање за 
прибирање на 
понуди 

 

 Набавка на канцелариска 
опрема 

 април 300.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање на 
понуди 

 

 Набавка на прозори и врати 
 
 
 

 мај 300.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање на 
понуди 

 

 Набавка на сијалици за 
ноќно осветлување на 
археолошкиот локалитет 
Стоби 
 

 јуни 600.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање на 
понуди 

 

 Набавка на резервни 
делови и опрема за 
моторни коси и моторна 

 април 80.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање на 

 



пила понуди 
 Набавка на средства за 

хигиена 
 април 100.000,00 Постапка со 

барање за 
прибирање 
понуди 

 

 Набавка на метален синџир  мај 200.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди 

 

 Набавка на информативни 
табли и водечки патокази 

 април 600.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди 

 

 Набавка на сончеви 
колектори 

 април 250.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди 

 

 Набавка на приколка за 
трактор 

 мај  Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди 

 

 Набавка на градежни 
материјали 

 мај 900.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди 

 

 Набавка на компјутери и 
компјутерска опрема 

 јули 300.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди 

 

 Набавка на метал 
детектори 

 мај 600.000,00   

 Набавка на камери за  август 600.000,00 Постапка со  



дополнување и 
проширување на системот 
за видео надзор, 
сервисирање и одржување 

барање за 
прибирање 
понуди 

 Набавка на конзерваторски 
материјали 

 јули 600.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди 

 

 Набавка и поставување на 
урбана опрема (клупи и 
настрешници) 

 јуни 400.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди 

 

 
 II.Договори и рамковни 

спогодби за јавни 
набавки на услуги 

     

 Набавка на услуги од 
агенција за авторски права 

 март 200.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање на 
понуди 

 

 Набавка на печатарски 
услуги  
 
 

 март 300.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање на 
понуди 

 

 Набавка и монтажа на 
систем за контрола на влез 
со соодветен софтвер за 
туристичка презентација на 
археолошкиот локалитет 
Стоби 

 февруари 750.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди 

 



 

___________________________ 
                           Спасе Перовски 
                               директор 
 

 Набавка на интернет 
услуги за потребите на 
Националната установа 
Стоби - Градско  

 април 150.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање на 
понуди  

 

 Замена и сервисирање на 
водоводна мрежа 

 јули 500.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди 

 

 Набавка на услуги за 
организирање настани и 
свечености 

 јули  Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди 

 

 Набавка на угостителски 
(ресторантски) услуги 

 март 200.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди 

 

 Изготвување на Основен 
проект за заштитна 
покривна конструкција на 
Епископската базилика во 
Стоби 

 март 60.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди 

 

 Реализација на Основен 
проект за заштитна 
покривна конструкција на 
Епископската базилика во 
Стоби 

 април 1.100.000,00 Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди 
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