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Годишен извештај за реализација на проект од национален интерес 
во културата од областа на музејската дејност 

Националната установа за управување со археолошкиот локалитет 
Стоби - Градско за 2015 г. 

 
 

I. Проект од национален интерес во културата од областа на музејската 
дејност на Националната установа за управување со археолошкиот 
локалитет Стоби – Градско за 2015 г. 

 
Министерството за култура учествува во финансирање на проект од 

национален интерес во културата од областа на музејската дејност на 
Националната установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби - 
Градско (во натамошниот текст НУ Стоби) со:  

 
- Договор бр. 30-2722/1 од 25.02.2015 г., со средства од Буџетот на Р. 

Македонија во вкупен износ од 1.800.000 (еден милион и осумстотини илјади) 
денари.  

- Со Анекс-Договор бр. 30-2722/3 од 29.12.2015 г. кон Договорот бр. 
30-2722/1 од 25.02.2015 г. се менува висината на средствата со кои 
Министерството за култура учествува во финансирање на проектот од 
национален интерес во културата од областа на музејската дејност на НУ 
Стоби од 1.800.000 денари на 581.000 (петстотини осумдесет и една илјада) 
денари.  

 
 
Средствата се наменети за следниот проект:  
 
1. Санација и адаптација на Старата железничка станица во Центар за 

посетители и формирање повремена поставка со лапидариум со вкупен износ 
од 581.000 (петстотини осумдесет и една илјада) денари. 

 
Табеларен приказ на степен на реализација на проектот национален 

интерес во културата од областа на музејската дејност на НУ Стоби за 2015 г. 
 

 
 

ре
д. 
бр. 

име на проект одобрени 
средства 

преведени  
средства 
 

реализир
ани 
средства   

пренесена 
обврска во 
2016 г.  

1. Санација и адаптација на Старата 
железничка станица во Центар за 
посетители и формирање 
повремена поставка со лапидариум 

581.000 581.000 581.000 1.108 

 ВКУПНО 581.000 581.000 581.000 1.108 
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Наративен извештај за степен на реализација на проект од национален 
интерес во културата од областа на музејската дејност: 
 
 
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 
 
Со Договор бр. 30-2722/1 од 25.02.2015 г. за учество во финансирање проект 
од национален интерес во културата од областа на музејската дејност за 2015 
г., Министерството за култура учествува со вкупен износ од 1.800.000 (еден 
милион и осумстотини илјади) денари, наменети за проект: Санација и 
адаптација на Старата железничка станица во Центар за посетители и 
формирање повремена поставка со лапидариум. 
 
Со Анекс-Договор бр. 30-2722/3 од 29.12.2015 г. кон Годишниот договор бр. 
30-2722/1 од 25.02.2015 г., се менува висината на средствата со кои 
Министерството за култура учествува во финансирање на горенаведениот 
проект на НУ Стоби во областа на музејската дејност, од 1.800.000 денари на 
581.000 денари. 
 
- Решение бр. 30-2716/12 од 23.03.2015 г. за преведување средства  во износ од 
50.000 (педесет илјади) денари.  
- Решение бр. 30-2722/2 од 23.09.2015 г. за преведување средства  во износ од 
531.000 (петстотини триесет и една илјада) денари. 
 
- Временска рамка и динамика на реализација: втора половина на 2015 година. 
 
- Наративен извештај:  
 
 Националната установа за управување со археолошкиот локалитет 
Стоби – Градско во Проектот Осовременување на музејските поставки во 
текот на 2015 година е вклучена со проект: Санација и адаптација на Старата 
железничка станица во Центар за посетители и формирање повремена 
поставка со лапидариум. 
  
Досегашните 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: 
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- Во 2013 г. НУ Стоби изготви Идеен проект бр. 03-92/2 од 28.05.2013 г. за 
адаптација и санација на Старата железничка станица во Центар за 
посетители. 
- Во 2014 г. Управата за заштита на културното наследство издаде Мислење 
бр. 08-1289/2 од 10.06.2014 г. за заштитно-конзерваторски услови за 
адаптација и санација на објект Стара железничка станица во Центар за 
посетители според кои Основниот проект треба да се изготви согласно 
пропишаните заштитно-конзерваторски услови, Законот за заштита на 
културното наследство и Правилникот за конзерваторски проекти. 
- Во март 2015 г. заради актуелните проблеми и неусогласеност на Законот за 
заштита на културното наследство со Законот за градење, НУ Стоби побара 
стручно мислење бр. 03-137/1 од 17.03.2015 г. од Управата за заштита на 
културното наследство за видот на Основниот проект кој треба да се изработи. 
- Ресорното Министерство за транспорт и врски достави Мислење бр. 28-
5874/4 од 28.04.2015 г., во кое е образложено дека Основниот проект за 
адаптација и санација на објект Стара железничка станица во Центар за 
посетители археолошкиот локалитет Стоби треба да се изготви во согласност 
со Законот за градење и подлежи на добивање Одобрение за градење. 
- Додека се чекаше одговор на барањето мислење, НУ Стоби започна постапка 
за спроведување на јавна набавка за избор на најповолен понудувач за 
изработка на Основен проект согласно издаденото Мислење бр. 08-1289/2 од 
10.06.2014 г. за заштитно-конзерваторски услови од Управата за заштита на 
културното наследство, Законот за заштита на културното наследство и 
Правилникот за конзерваторски проекти. По извршената анализа на пазарот, 
беше доставено барање за согласнот до Советот за јавни набавки, кој не даде 
позитивно мислење на тендерската документација.  
 - НУ Стоби спроведе повторна анализа на пазарот, овојпат во согласност со 
Мислењето бр. 28-5874/4 од 28.04.2015 г. од Министерството за транспорт и 
врски за изготвување Основен проект согласно Законот за градење, по што ја 
достави корегираната тендерска документација на повторна согласнот до 
Советот за јавни набавки. 
- Советот за јавни набавки издаде позитивно мислење со Решение на 
07.07.2015 г.  
- На 16.07.2015 г. е објавен Оглас бр. 7/2015 за барање за прибирање понуди за 
избор на најповолен понудувач за изработка на Основен проект за 
реконструкција и адаптација на постоечки објект Стара железничка 
станица во Центар за посетители и изградба на санитарии и настрешници 
на археолошкиот локалитет Стоби. 
- По спроведената постапка за најповолен понудувач е избрано Трговско 
друштво за проектирање, инженеринг и консалтинг Прима Инженеринг ДОО 
Скопје, со кои е склучен Договор бр. 05-260/36 од 31.08.2015 г. за изработка 
на горенаведениот проект со вкупен износ од 531.000 (петстотини триесет и 
една илјада) денари со вклучен ДДВ. 
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- 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 за сите фази на Основниот проект. 
 
Финансиските сретства се наменски потрошени за реализација на проектот и 
тоа за подготовка на основен проект, ревизија на основен проект и трошоците 
за стручно мислење од Советот за јавни набавки, како и трошоци за 
објавување на огласот во Бирото за јавни набавки.  
 
Финансискиот извештај Образец бр. 3 за реализација на проектот е во прилог.  
 
 
Образложение на проблемите во врска со понатамошната реализација на 
проектот: 
- Согласно Законот за градење, задолжителна документација која се доставува 
при барањето за издавање на Одобрение за градење е донесена и усвоена 
урбанистичко-планска документација. Археолошкиот локалитет Стоби, како 
впрочем и многу други споменици на културата кои се наоѓаат вон населено 
место, не е вклучен во урбанистичките планови.  
- НУ Стоби достави Барање до Секторот за заштита на културното наследство 
при Министерството за култура, за внесување на археолошкиот локалитет 
Стоби во Државно планска урбанистичка документација, на кое 
Министерството за транспорт и врски достави Одговор бр. 24-7689/2 од 
02.06.2015 г. со образложение на целата постапка, и тоа: најпрвин да се 
изготви Предлог-Планска програма за изработка на Урбанистичко планска 
документација за градби од посебен интерес, која пак треба да се изготви врз 
основа на донесен Акт за заштита.  
- Елаборатот за ревалоризација на споменичката целина – Археолошки 
локалитет Стоби бр. 09-70/2 од 11.09.2015 г. е поднесен на ревизија до 
Управата за заштита на културното наследство. 
- За да нема неусогласенот помеѓу Елаборатот за ревалоризација на 
споменичката целина – Археолошки локалитет Стоби и Предлог-Планската 
програма за изработка на Урбанистичко планска документација за градби од 
посебен интерес за археолошки локалитет Стоби, особено во врска со 
границите на заштитената и контактните зони и режимот на заштита, НУ 
Стоби може да достави Предлог-Планската програма за изработка на 
Урбанистичко планска документација дури по донесување на Актот за 
заштита. Дури и да се внесе изработката на урбанистичко планската 
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документација за археолошкиот локалитет Стоби во Годишната програма на 
Владата на Р. Македонија за 2016 г., постапката е долготрајна со што 
целосната реализацијата на проектот и во текот на следната 2016 г. е доведена 
во прашање.  
 
2. Пренесени обврски во 2015 г. за проекти од Годишната програма за 
работа на НУ Стоби за 2014 г. во областа на музејската дејност:   
 
Пренесената обврска се однесува за следните проекти од Годишната програма 
за 2014 г.:  
 

1. Конзерваторско-реставраторски работи на камени споменици од 
збирката на НУ Стоби, со вкупен износ од 60.000 (шеесет илјади) денари. 
Решение бр. 30-1284/1 од 04.02.2015 г. 

2.  Конзерваторско-реставраторски работи на мермерна скулптура на 
Афродита од Стоби, со вкупен износ од 36.000 (триесет и шест илјади) денари. 
Решение бр. 30-1284/2 од 04.02.2015 г. 

3. Конзервација на метални предмети од збирката на НУ Стоби, со 
вкупен износ од 30.000 (триесет илјади) денари. Решение бр. 30-1284/3 од 
04.02.2015 г. 

4. Конзервација на стаклени предмети од збирката на НУ Стоби, со 
вкупен износ од 9.000 (девет илјади) денари. Решение бр. 30-1284/4 од 
04.02.2015 г. 

5. Археолошко истражување на комплекс градби околу Храмот на 
Изида, со вкупен износ од 60.000 (шеесет илјади) денари. Решение бр. 30-
1284/5 од 04.02.2015 г. 
Финансиските извештаи (Образец 3) за реализацијата на пренесените обврски 
за наведените проекти е во прилог на овој годишен извештај. Наративниот 
извештај за истите е во склоп на Годишниот извештај за работа на НУ Стоби 
за 2014 г.  
 
Стоби, 13.01.2016 г.      
                                   

   ____________________ 
        Силвана Блажевска 
     директор  
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