
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА 

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ – СКОПЈЕ 

 
 

 

Бр. 
Предмет на договорот за јавна 

набавка/рамковна спогодба 

Шифра 

според 

ОПЈН 

Очекуван 

почеток на 

постапката 

(месец) 

Проценета 

вредност на 

договорот/рамков

ната 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  

1.  
Гориво  
 

 
Јануари 
/февруари 

300.000,00 
5.000 евра 

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 

2.  
Аранжмани и букети од сечен 
цвет 

 Февруари  
100.000,00 
1.600 евра 

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 

3.  Материјали за водовод и одвод   
Февруари  

 

300.000,00  

5.000 евра 

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 

4.  
Набавка на акрилно стакло и 
структурирани поликарбонатни 

плочи (плексиглас и лексан) 
 Февруари  

300.000,00 

 5.000 евра 

Барање за 
прибирање на 

понуди  

 

5.  
Материјали за сценографија- 
челични  профили 

 Февруари  
600.000,00 
10.000 евра 

Барање за 
прибирање на 

понуди  

 

6.  
Потрошен материјал за музички 
инструменти 

 Февруари 
4.000.000,00    
65.000 евра    

Отворена 
постапка    

 

7.  Апарат -дефибрилатор  Февруари 
120.000,00 

2.000 евра 

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 



8.  Електроматеријали  Февруари 
300.000,00 
5.000 евра 

Барање за 
прибирање на 
понуди  

 

9.  
Материјали за сценографија – 
сликарски и молерофарбарски 
материјали 

 Март – Април  
300.000,00 
5.000 евра 

Барање за 
прибирање на 
понуди  

 

10.  
Материјали за сценографија- 
експандиран полистирен 

(стиропор) 
 Март – Април  

300.000,00 
5.000 евра    

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 

11.  
Материјали за сценографија -  

дрвена граѓа 

 

 
Март – Април  

1.000.000,00 

16.000 евра 

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 

12.  Панични светилки   Март – Април  
120.000,00  

2.000 евра 

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 

13.  
Костимографија -разни 
материјали  на метража 

 Март - Април 
2.400.000,00 
40.000 евра 

Отворена 
постапка  

 

14.  Набавка на сценска опрема   

 

Април – Мај  
 

1.800.000,00 
30.000 евра 

Отворена 
постапка 

 

15.  
Балетска опрема 
(трика,тренерки,слипови и др) 

 

 

Април – Мај  
 

300,000,00 
5.000 евра 

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 

16.  
Балетска опрема (пешкири, 

бањарки) 
 Април - Мај 300.000,00  

 

17.  
 
Професионални радиостаници  
 

 
 
Април – Мај  
 

300.000,00 
5.000 евра 

Барање за 
прибирање на 
понуди  

 

18.  

Облека  и лични заштитни 

средства за  вработените 
ангажирани  на  сцена  

 
Април – Мај  
 

300.000,00 

5.000 евра 

  

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 

19.  
Шминки и материјали за 
фризерна и шминкерна  

 
Мај  
  

300.000,00 
5.000 евра 

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 



20.  Канцелариски материјали  Јуни 
300.000,00 
5.000 евра 

Барање за 
прибирање на 
понуди  

 

21.  Средства за хигиена  Јуни  
300.000,00 
5.000 евра 

Барање за 
прибирање на 
понуди  

 

22.  
Тонер (за фотокопири и 
принтери) 

 Септември  
200.000,00 
3.200 евра 

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 

23.  

Материјали за сценско 

осветлување (рефлекторски 
сијалици и други материјали) 

 
Септември  

 

600.000,00  

10.000 евра 

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 

II.Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги  

1.  
Транспорт на театарска опрема 

 
 

Јануари 

/Февруари 
  

600.000,00 

10.000 евра  

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 

2.  Снимање  на претстави  Февруари/март  
600.000,00 

10.000 евра 

Барање за 
прибирање на 

понуди  

 

3.  
Набавка на услуги од авторска 

агенција 
 Февруари/март 

300.000,00 

5.000 евра 

Барање за 
прибирање на 

понуди  

 

4.  
Хотелско  сместување-
сместување  на  гости 

 Февруари/март 
600.000,00 
10.000 евра 

Барање за 
прибирање на 

понуди  

 

5.  
Угостителски  услуги,                      
кетеринг 

 Февруари/март 
300.000,00 
5.000 евра 

Барање за 
прибирање на 
понуди  

 

6.  
Изработка и монтажа на 

сценографии 
 Февруари/март 

2.400.000,00 

40.000 евра 

Отворена 

постапка 

 

7.  Фотокопирање и укоричување  Март  
300.000,00 

5.000 евра 

Барање за 
прибирање на 

понуди  

 



8.  
Здравствени прегледи за 
работниците во МОБ 

 Март  
600.000,00 
7.000 евра 

Барање за 
прибирање на 
понуди  

 

9.  Печатење на сценографија  Март  
1.200.000,00 
20.000 евра 

Барање за 
прибирање на 
понуди  

 

10.  Печатење на билети  Април  
300.000,00 
5.000 евра 

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 

11.  Сервисирање на возила  Април 
100.000 

1.600 евра 

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 

12.  

Испитување и мерење   на 

електрични машини  и уреди за 
заземјување 

 Април 
120.000,00 

2.000 евра 

Барање за 

прибирање на 
понуди  

 

13.  
Замена на неисправна централа 
за дојава и гасење на пожари и 

монтирање 

 Април 
600.000,- 

10.000 евра 

Барање за 
прибирање на 

понуди  

 

14.  
Мерење на микроклиматски 
услови во објектот на МОБ  

 Април 
60.000,00  
1.000 евра 

 

Барање за 
прибирање на 

понуди  

 

15.  
Обука на вработените од областа 
за заштита при работа  

 Април 
60.000,00  
1.000 евра 

Барање за 
прибирање на 
понуди  

 

16.  
Проценка на ризик на секое 
работно место  

 Април 
600.000,00  
10.000 евра 

Барање за 
прибирање на 
понуди  

 

17.  

Техничка поддршка за сценски 

настани со сценска опрема 
(озвучување, осветлување, аудио 

и видео опрема, алуминиумска 
конструкција, бина) 

 Мај  
1.800.000,00 
30.000 евра 

Барање за 
прибирање на 

понуди  

 



18.  
Воздушен транспорт на луѓе – 
авиобилети 

 Јуни  
1.200.000,00 
20.000 евра 

Барање за 
прибирање на 
понуди  

 

19.  
Автобуски превоз во земјата и во 
странство 

 Јуни  
600.000,00 
10.000 евра 

Барање за 
прибирање на 
понуди  

 

20.  

Периодични – технички  преглед 

на сценска опрема (чиги, 
лифтови, панорама, циклорама, 

електро уреди и  машини) 

 Јуни   
300.000,00 
5.000 евра 

Барање за 
прибирање на 
понуди  

 

21.  
Контрола и сервисирање на ПП 
апарати, хидрантска мрежа и  
јавувачи на пожар 

 Јуни 
300.000,00 
5.000 евра 

Барање за 
прибирање на 
понуди  

 

22.  
Припрема и печатење на 
рекламен материјал 

 Јуни   
900.000,00 
15.000 евра 

 
 

23.  
Дезинсекција и дератизација на 
објектот 

 

 
Август/ 

септември 

150.000,00 

2.400 евра 

Барање за 
прибирање на 

понуди  

 

24.  
Рекламирање на репертоарот на 
МОБ на дисплеј на плоштад 

Македонија 

 Септември  
150.000,00 
2.500 евра 

Постапка со 
преговарање 

 

III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи 

       

 
 

 
             Директор 

             Игор Дурловски 


