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Република Македони]а
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Управа за заштита на културното
наследство

05-223/7
06.11.2018 година

Скоп]е

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАIЬЕ НА ПЛАНОТ ЗА
JАВНИ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНА

Врз основа на член 47, став 2; член 50, став 2 и член 55, став 2 од Законат за организациjа и
работа на органите на државната управа (Сл.весник на Република Македонита бр.58/2000, 44/2002,
82/08, 167/10 и 51/11) и член 26 од Законат за jавни набавки (Сл.весник на Република Македонита
бр.27/15, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17), а во врска со Буцетот на Република Македонита за 2018
(Сл.весник на Република Македониjа бр.196/17), Директорат на Управата за заштита на културното
наследство, орган во состав на министерството за култура со свотство на правно лице донесе:
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Р-ЕД; ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА JABНA ШИФРА ПОЧЕТОКНА ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА

БР. нАвАВКА/рАМКОВНАСПОГОДБА СПОРЕД ПОСТАПКАТА ДОГОВОРОТ/РАМКОВНАТА ВИД НА ПОСТАПКА
, ОПJН (МЕСЕЦ)

СПОГОДБА БЕЗ ДДВ (ДЕНАРИ)

1 2 3 4 5 6

1. Договори и рамковни спогодби за jавни
набавки на стоки

1 Набавка на канцелариски материjали 10 300.000
Прибиран-е на понуди со
обгавуватье на оглас

2 Набавка на тонери и нертрици за печатари 10 300.000 Прибиран-е на понуди со
обтавуван.е на оглас

3 Набавка на вода за пиен-е 10 ]50.000 Прибиран.е на понуди со
обтавуван,е на оглас

4 Набавка на гориво 02 2.000.000 Отворена постапка

5 Набавка на патнички возила 01-02 1.695.000 Отворена постапка

6 Набавка на годишна лиценца за ORACLE 01-02 120.000 Прибиран-е на понуди со
обгавуван,е на оглас

7 Набавка на информатичка опрема 05-06 941.000 Прибиран-е на понуди со
обтавуван.е на оглас

8 Набавка на информатичка опрема 11 226.000 Прибиран-е на понуди со
об.авуван,е на оглас

Набавка за одржуван.е и сервисиран-е на
9 серверски единици и систем от за складиран.е на 10-11 1.665.000 Отворена постапка

податоци
11. Договори и рамковии спогодби за jавни
набавки на услуги

9 Набавка на фиксна телефониjа и интернет 04-05 3.600,000 Отворена постапка



Поправки и сервисиран-е на хардверска опре ма и
01-02 200,000

Прибираьье на понуди со10
обтавуван,е на оглассервер

04-06 300,000
Прибиран-е на понуди со11 Поправки и сервисиране на возила
обгавуван,е на оглас•

09-10 70,000 Прибиран-е на понуди со12 Услуги за печатен-е
обтавуван,е на оглас

Набавка на услуга за печатен-е на публикациjа
71,000 Прибиран.е на понуди со13 .Регистар на нематериjално културно наследство 04 обгавуван.е на огласна Република Македонита 2005-2017"

01-02 120,000 Прибиране на понуди со14 Сметководствени услуги обтавуван,е на оглас

Услуга за здравствен преглед и изработка на 02-03 450,000 Прибиран-е на понуди со15
об.авуван,е на огласпроценка на ризик

Услуга за чистен-е и одржуван.е на простории на 01-02 54,000 Прибиран-е на понуди со16
Регионалниот центар за дигитализациjа обтавуван.е на оглас

Набавка на услуга за обезбедуван,е на деловен
1,100,000 Прибиран-е на понуди со17 простор на Управата за заштита на културното 02-03 обтавуван,е на огласнаследство на ул.Павел Шатев бр.3, Скоп]е,

Набавка на услуга за чистен.е на деловен простор
500,000 Прибиран.е на понуди со

18 на Управата за заштита на културното 02-03 об.авуван,е на огласнаследство на ул.Павел Шатев бр.3, Скопjе

Набавка на основни, дополнителни и останати
мобилни комуникациски услуги во одбран

19 тарифен модел и набавка на мобилни 11-12 2,200,00 О Отворена постапка
телефонски апарати со одобруван.е на посебни
попусти
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ШИФРА ОЧЕКУВАН ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТНА
РЕД. l' ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРОТЗА JAВНA СПОРЕД ПОЧЕТОКНА ДОГОВОРОТ/РАМКОВНАТА ВИД НА ПОСТАПКАВР. НАВАВКА/рАМКОВНАСПОГОДБА ошн ПОСТАПКАТА СПОГОДБА БЕЗ ДДВ (ДЕНАРИ)(МЕСЕЦ).:

2 3 4 5 61

1. Договори и рамковни спогодби за jавни
набавки на услуги

1 Набавка на услуги за физичко обезбедуван,е на 01-02 1,750,000 Отворена постапкалокалитет Плаошник, Охрид
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7:7 ОЧЕКУВАН ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА~J. ПРЕДМn НА ДОГОВОРОТЗА JAВНA ШИФРА ПОЧЕТОКНА ..

ВИД НА ПОСТАПКАСПОРЕД ДОГОВОРОТ/РАМКОВНАТА
B~~I' НАВАВI(A/рАМКОВНАСПОГОДБА ПОСТАПКАТА СПОГОДБА БЕЗ ДДВ (ДЕНАРИ)ошн (МЕСЕЦ)

2 3 4 5 61

1. Договори и рамковни спогодби за jавни
набавки на работи

1 Набавка на услуги за физичко обезбедуван,е на 01-02 1,750,000 Отворена постапка
локалитет Скопска тврдина Кале



ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА JAВНA
НАБАВКА/рАМКОВНА СПОГОДБА

спогодби за
на стоки

на промотивни материjали за
IM'MII,aгe'a на УЗКН (набавка и печатен-ена нотеси,
IIII'H.,'IJ!C1, папки со хартиjа за пишуван.е, платн
'U~JU"',-\"', маркица за книга и банер.

и рамковни спогодби
услуги

ОЧЕКУВАН
ПОЧЕТОКНА
ПОСТАПКАТА

(МЕСЕЦ)

ШИФРА
СПОРЕД

ОПJН

ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ НА
ДОГОВОРОТ/рАМКОВНАТА

СПОГОДБА ВЕЗ ДДВ (ДЕНАРИ)
ВИД НА ПОСТАПКА

Набавка на услуга за печатен-ена публикациjа
2 .Бизнис план за рехабилитациjа на недвижни

културни добра"

3 Набавка на услуга за печатен-е на публикациjа
"Се грижам за моето културно наследство"

4
l"aU"Dr,,, на услуга за печатен-е на публикациjа

Ксл-гепното наследство на Дебарско-Реканскиот

5

IП"U"D".а на услуга за печатен-е на надгледен
[материталлбоенка) за активноста .Слободни
[школски активности во основните училишта во
[Македони'а на тема: Го сакам и се грижам за

"'"П.•... .Jn>.n наследство"

6 в пнонв к" на услуга за печаген-е на календари за
година

Доставено до:
-Директор
ООМИСИjаза jавни набавки,

- Одделение за финансиски прашан.а,
-Досие,
-Архива,

Изработил: Д,Ристов~

01'02
nlAl'шr", ••,р на понуди со

In"i""'D.~"."на оглас

02

08

04

02,03 ~~~НlРliБIIР<lIн,е на понуди со
"""~,,,т.~••,,, на оглас

Пnuf".no,•.•. " на понуди со
Int\;~"VR.~ ••.,P на оглас10

Директор
g-p Елеонора Пешрова - Мшйевска


