
 

 

 

Врз основа на член 75 став 1 од Законот за јавни набавки ( Службен весник на РМ ,136/07,130/08,97/10,53/11,148/13,160/13,28/14,43/14,130/14,180/14,192/15, 

27/16,120/16,165/17 и24/19 ), Нацрт годишната програма за работа на НУ Национален конзерваторски центар –Скопје за 2021 година, а во врска со Правилникот 

за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавните набавки (Службен весни на РМ бр.84/12), директорот на НУ Национален 

конзерваторски центар –Скопје го донесе Годишниот план за јавни набавки за 2021 година. 

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ за 2021 година на НУ Национален конзерваторски центар - Скопје 
Ред.бр Предмет на Договорот за јавна набавка/ рамковна спогодба Шифра 

според 
ОПЈН 

Очекуван почеток на 
постапката (месец) 

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

Вид на постапка 

 1.Набавка на работи     

1. Непосредна заштита, реализација на проект за конзервација и 
реставрација на архитектурата на црквата Св.Ѓорѓи – Старо 
Нагоричане, општина Старо Нагоричане (втора фаза) 

 фебруар  7.660.500.00 
 
 

Поедноставна 
отворена постапка 

2. Непосредна заштита: Конзерваторски реставраторски интервенции 
на куќата на Петар Поп Арсов во село Богомила, Општина Чашка 

 април 629.780.00 
 

Набавка од мала 
вредност 

3. Непосредна заштита на камбанаријата и црквата ,,Св.Никола” во 
село Пласница , Општина Пласница – втора фаза 

 март 1.821.609.00 
 
 

Поедноставна 
отворена постапка 

4. Непосредна заштиата: Конзервација и реставрација на ахиектурата 
на црквата ,, Св.Никола “ село Псача , Општина Крива Паланка 

 март 4.538.000.00 Поедноставна 
отворена постапка 

5. Непосредна заштита , конзервација и реставрација на црквата 
Св.Арханѓел Михаил и Свети Гаврил Лесновски – пустиножител  во 
Лесновскиот манастир , село Лесново – Пробиштип,трета фаза 

 април 6.257.118.00 Поедноставна 
отворена постапка 

6. Непосредна заштита, конзервација, реставрација, санација и 
ревитализација на заштитеното недвижно добро ,,Алим Бегова 
куќа“, Центар за ментално здравје при Клиничкиот центар  - Тетово 
(спомен куќа на Мехмед Паша Дерала ),Тетово, фаза 
Електротехничка инсталација (втор дел); фаза Машинство; фаза 
водовод и канализација, втор дел, фаза ППЗ 

 март 7.701.942.00 Поедноставна 
отворена постапка 

7. Непосредна заштита, конзервација, реставрација, санација и  март 1.500.019.00 Поедноставна 



реконструкција на влезната партија на археолошкиот локалитет 
Тетовско кале, Бал Тепе -Тетово,  четврта фаза 

отворена постапка 

8. Непосредна заштита , конзервација, санација и ревитализација на 
конакот во Лешочкиот манастир Св.Атанасије, село Лешок  - Тетово 

 фебруар  6.589.782.00 Поедноставна 
отворена постапка  

9. Санација и адаптација на просторија од хемиската лабораторија на 
на I кат: водоводна инсталација, електрична инсталација,  
молерофарбарски работи и монтажа на работни елементи и опрема 
за специфични работни услови  

 април 250.000.00 Набавка од мала 
вредност 

10. Обновување на санитарни јазли, варосување на ѕидните површини 
во енетериерот на објектот и замена на подната облога во 
ходниците и канцеларии (санација и адаптација на дел од објектот) 

 април 1.349.944.00 Поедноставна 
отворена постапка 

      

               
               2. Набавка на услуги 

1. Избор на Агенција за физичко обезбедување на имотот и лица на 
НУ Национален конзерваторски центар -Скопје 

 октомври 1.152.590,00 Поедноставна 
отворена постапка 

2. Изнајмување теренски возила  март 500.000,00 Набавка од мала 
вредност 

3. Услуги за авторска агенција  јуни 254.237,00 Набавка од мала 
вредност 

4. Услуги за вршење дезинфекција, дератизација и дезинфекција  мај 150.000.00 Набавка од мала 
вредност 

5. Хотелски усуги  април 400.000,00 Набавка од мала 
вредност 

6. Услуги за здравствени прегледи на вработените согласно БЗПР  септември 117.000.00 Набавка од мала 
вредност 

7. Одржување на клима уреди  април 164.610.00 Набавка од мала 
вредност 

8. Услуги за одржување и сервисирање на службени возила  март 150.000,00 
                                               

Набавка од мала 
вредност 

9. Тековно одржување на компјутери  март 120.000.00 Набавка од мала 
вредност 

10. Сервисни услуги за тековно одржување и калибрација на 
инструментална аналитичка опрема во хемиската лабораторија: 
оптички инструменти (микроскопи), ваги, влагомери, полир апарат, 
сушара и дестилатор 

 март 180.000.00 Набавка од мала 
вредност  

11. Сервисирање и тековно одржување  на системот за ладење (чилер) 
поврзан со XRD инструмент во хемиската лабораторија и  на 

 март 230.000,000 Набавка од мала 
вредност 



системот  за аноксија 

                
                3.Набавка на стоки 

   

1. Набавка на канцелариски материјал и материјал за печатење  јуни 250.000.00 Набавка од мала 
вредност 

2. Набавка на материјал за конзерваторски работи  мај 200.000.00 Набавка од мала 
вредност 

3. Набавка на потрошен материјал за печатење – тонери, рибони, 
кетриѓи 

 септември 120.000,00 Набавка од мала 
вреност 

4. Набавка на течни горива за возила  јуни 450.000.00 Набавка од мала 
вредност 

5. Набавка на средства за хигиена  април 100.000.00 Набавка од мала 
вредност 

6. Набавка на компјутерска опрема   ноември 100.000,00 Набавка од мала 
вредност 

7. Набавка на BACK UP на компјутерски систем на НУ Национален 
конзерваторски  центар 

 јуни 118.843.00 Набавка од мала 
вредност 

8. Набвка на дрон со камера за вршење на на увиди за оштетување на 
спомениците на култура на недостапни места и изготвување на 
техничка документација 

 септември 180.000.00 Набавка од мала 
вредност 

9. Набавка на хемикалии и лабораториски инвентар  април 150.000.00 Набавка од мала 
вредност 

      

      

 

                                                                                                                                                                                                                                       Д и р е к т о р,  

                                                                                                                                                                                         мr.sc. Memet Selmani 

 


