
Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 2

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈУНП Галичица

I.1.2) Адреса: Галичица бб

I.1.3) Град и поштенски код: Охрид 6000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Сања Рилкоска , адреса на е-пошта: sanja@galicica.org.mk телефон/факс: 046261473/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот -
Животна средина

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за
јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Општи потрошни
материјали за потребите
на ЈУНПГ

15000000-8Стоки Набавки од
мала вредност Јануари

Канцелариски материјали
и тонери 30000000-9Стоки Набавки од

мала вредност Јануари

Набавка на електрична
енергија 09000000-3Стоки Набавки од

мала вредност Јануари

Набавка на униформи 18000000-9Стоки Набавки од
мала вредност Февруари

Гориво 09000000-3Стоки Набавки од
мала вредност Февруари

Дизајн и набавка на
унифицирани објекти за
продажба на сувенири и
наплата на влезници на 4
локалитети

44000000-0Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Набавка и поставување на
хидраулични рампи на 3
влезни локалитети во
паркот

34000000-7Стоки Набавки од
мала вредност Февруари

Набавка на компјутери и
друга електронска опрема 30000000-9Стоки

Набавки од
мала вредност Февруари

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3c054dcf-92ef-4cd0-a8b2-a0b4d9c19c31/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b9c5adbb-8b23-415f-9e0c-d95bb04ed92d/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8fd01905-8545-4664-a13f-db42542bd82b/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1b2753b6-086b-4d1d-be14-2e6df213b243/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80254c71-91b2-4866-b6c1-f3dd9f59b634/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/982e379e-9105-4aad-bd96-b01702ac1f2e/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e3aaa31a-18d2-487f-99ca-2997cd68dea3/13


Предмет на договорот за
јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Канцелариски мебел 39000000-2Стоки Набавки од
мала вредност Март

Набавка на алати и
материјали 44000000-0Стоки Набавки од

мала вредност Март

Оваа ставка поради техничка грешка е
испуштена при првичната електронска
објава на планот за јавни набавки,
значи не се работи за промена на
планот.

Набавка на алати и
материјали 44000000-0Стоки Набавки од

мала вредност Мај

Оваа јавна набавка е испуштена при
електронската објава на планот за
јавни набавки. Првичната проценета
вредност беше определена на
120.000,00 денари, но со Одлука на
Управен одбор е зголемена за 50.000.

Набавка на храна за
европски елен 03000000-1Стоки Набавки од

мала вредност Јули

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Одржување и промоција на веб страна и мобилна
апликација 72000000-5Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Јануари

Услуги за превоз на патници 60000000-8Услуги Набавки од мала
вредност Јануари

Услуги за обезбедување на објекти 79000000-4Услуги Набавки од мала
вредност Јануари

Ангажирање агенција за привремени вработувања 75000000-6Услуги Набавки од мала
вредност Јануари

Хотелски и ресторански услуги 55000000-0Услуги Посебни услуги Јануари
Мапирање на дистрибуција на видови врз основа на
основната анализа на видовите според Директивите на
ЕУ и спроведениот мониторинг и обука на вработени

73000000-2Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Одржување на возила 50000000-5Услуги Набавки од мала
вредност Февруари

Одржување на компјутерска опрема
72000000-5

50000000-5
Услуги Набавки од мала

вредност Февруари

Услуги за печатење 79000000-4Услуги Набавки од мала
вредност Февруари

Одржување на сметководствен систем 72000000-5Услуги

Постапка со
преговарање без
објавување на
оглас

Февруари

Услуги за одржување и чистење на патишта 50000000-5Услуги Набавки од мала
вредност Февруари

Изработка на стратегија за туризам и развој на
програмата за еколошка едукација

73000000-2

79000000-4
Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Март

Реализација на обуки за вработени согласно Планот за
градење на капацитетот на персоналот

80000000-4

79000000-4
Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Март

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f31f785d-4d0b-44d3-93d5-0bc695f0c1c6/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6802dd14-6ed7-4d04-ac5f-f295d45cc130/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a469f26a-e24b-4087-a9e6-84d1de4b4ded/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4d877c83-927c-4bd1-8c15-3f3bbcc4aa38/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/25aa2188-1174-4de7-b947-7ee2f5f80673/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/91fb42a5-d2ab-4537-a718-9117701b4925/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9714312e-675b-4c50-9591-a6c092eae289/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/da6d446a-d1ae-4fe0-82b5-df2abf9fc2a2/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5895ca08-121c-4a7d-9a78-96d07fb92189/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5c629e49-6a35-4423-93b2-6663619c693e/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a2ec7359-2dfb-4863-ac27-eac366c170b6/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/270feac7-ba29-4d1f-bd68-34ae2b0256fe/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/90f6be21-7164-4976-ae0d-789c7edd8b38/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a93bfcc3-8f8c-4b09-ab00-96703776488e/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/74d6a791-022a-403d-847a-032f35ef82f5/14


Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Сметководствени и финансиски услуги 66000000-0Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Март

Развој и обука за ажурирање и подготвување на SDF
(Стандард Дата Форм) форма

79000000-4

73000000-2
Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Април

Реализација на специфични обуки за дел од вработените
(обука за биологија и екологија на најамлку 10 видови)

90000000-7

79000000-4
Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

Април

Геодестски услуги 71000000-8Услуги Набавки од мала
вредност Јуни

Услуги за повремено оддржување и поправки на
инфраструктура 50000000-5Услуги Набавки од мала

вредност Јуни

Студии за оценка на влијанието врз животната средина
за планот за управување 2021-2030 73000000-2Услуги Набавки од мала

вредност Јуни

Интернет и телефонија
64000000-6

72000000-5
Услуги Набавки од мала

вредност Септември

Услуги за осигурување 66000000-0Услуги Набавки од мала
вредност Ноември

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна
набавка ЗПЈН Вид на договор за

јавна набавка Вид на постапка Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Производи и работи за
ревитализација на системот на
патеки

44000000-0Работи Поедноставена
отворена постапка Февруари

Поправки и санација на планински
куќи 45000000-7Работи Набавки од мала

вредност Мај

Датум на првична објава на ЕСЈН 15.01.2020

Датум на објава на верзија 14.05.2020 14:23
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