
бр Предмет на договор Договорен орган

Вредност 
на договор 
без ДДВ Вид на постапка

Планиран 
период

1

резервни делови за патнички 
моторни возила со вградување 
(Лада Рива-1, Лара Нива-2, 
Пежо-1) ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 300,000

барање за прибирање 
понуди со објавување март, април

2

резервни делови за товарни 
моторни возила (Фап, там, 
трактор и ваљак) ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 420,000

барање за прибирање 
понуди со објавување март, април

3

камион кипер (10 тонски) со 
надградба соларка и плуг за 
снег ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 5.000.000 отворена постапка април, мај

4 набавка на службено возило ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 1.500.000 / мај, јуни

5

услуга за сервисирање на 
градежна машина катерпилар 
ровокопач-утоварувач ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 150,000

барање за прибирање 
понуди март, април

6 набавка на службено возило ЈП “Штип Проект“ Штип 500,000 отворена постапка март, април
7 моторни масла и филтри ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

8
набавка на резервни делови за 
возила ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

9 набавка на автогуми ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

10 акумулатори ЈП “ИСАР“ Штип

барање за прибирање на 
понуди до 5.000 евра, во 
денарска 
противвредност 2013

  Календар за планирани јавни набавки по ДО во ЕЛС - Втор Квартал (април јуни)
Моторни возила, резервни делови и осигурување/каско



11

средства за перење на возила и 
отстранување на маснотии од 
мотори и шасии ЈП “ИСАР“ Штип

барање за прибирање на 
понуди до 5.000 евра, во 
денарска 
противвредност 2013

12
специјално возило за собирање 
на отпад 5-8 м3 ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

13
набавка на возило со посебна 
намена, возило со корпа ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

14 трактори со приколки ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013
15 набавка на теренско возило ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

16 товарно моторно возило Киплер ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

17

услуги за поправка и 
орджување на хидраулика на 
моторни возила ЈП “ИСАР“ Штип

барање за прибирање на 
понуди до 20.000 евра, 
во денарска 
противвредност 2013

18
услуги за поправка на автогуми, 
вградување и балансирање ЈП “ИСАР“ Штип

барање за прибирање на 
понуди до 5.000 евра, во 
денарска 
противвредност 2013

19

автомеханичарски и 
автолимарски услуги, поправка 
на бош пумпи и дизни, поправка 
и лепење на ладилници, 
репарирање на корпи и ламели, 
сервисирање на електрика ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

20
услуги за брендирање на 
возила ЈП “ИСАР“ Штип

барање за прибирање на 
понуди до 5.000 евра, во 
денарска 
противвредност 2013



21

осигурителни услуги: каско 
осигурување на возила и 
автоодговорност, осигурување 
на филтер станица, 
осигурување на автоперална ЈП “ИСАР“ Штип

барање за прибирање на 
понуди до 20.000 евра, 
во денарска 
противвредност 2013

22
услуга за регистрирање на 
возила-технички преглед ЈП “ИСАР“ Штип

барање за прибирање на 
понуди до 5.000 евра, во 
денарска 
противвредност 2013

23 теренско возило за ТППЕ општина Штип
барање за прибирање на 
понуди мај

24
сервисирање на возила 
(резервни делови) ОЈУДГ „АСТИБО“ Штип 210,000

барање за прибирање на 
понуди 2013 

25 одржување на возила
ЈЗУ Здравствен дом 
“Панче Караѓозов“ Штип 51,000

барање со прибирање 
понуди април

26 набавка на возила
Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип отворена постапка 2013 

27 регистрација на возила
Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип

барање за прибирање на 
понуди 2013 

28

поправка и сервисирање на 
лесни(патнички) и тешки 
(товарни) возила и набавка на 
резервни делови, гуми и друг 
материјал за поправка на 
истите општина Кочани 576,271

барање за прибирање на 
понуди јуни

29
регистрација на возилата, 
сопственост на општината општина Кочани 59,322

барање за прибирање на 
понуди мај

30

резервни делови за 
транспортни средства * по 
потреба

„Водостопанство 
Брегалница“-Кочани

барање за прибирање на 
понуди 2013

31 купување на моторни возила општина Берово 1.303.390 отворена постапка мај-декември



32
поправка и сервисирање на 
лесни возила општина Берово 93,220

барање за прибирање 
понуди април

33
поправка на противпожарни 
возила општина Берово 50,000

барање за прибирање 
понуди мај

34 патничко возило (лесна кола)
ЈЗУ Здравствен дом 
Пехчево 600,000

барање за прибирање 
понуди со објавување 
оглас април

35
набавка на масла и резервни 
делови на возила општина Делчево 300,000

барање за прибирање на 
понуди до 5.000 евра април-мај

36
резервни делови и потрошен 
материјал за моторни возила

ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа-
Делчево 60,000

барање за прибирање на 
понуди без објавување 
оглас 2013 

37

сукцесивно одржување на 
патничките моторни возила во 
општината

општина Чешиново - 
Облешево

до 5.000 
евра

со барање за прибирање 
понуди 2013

38
Набавка на патничко моторно 
возило Општина Пробиштип 500 000

Барање за прибирање 
понуди со е-аукција мај

39
Резервни делови и одржување, 
сервис на службени возила

Хидроситем Злетовица 
Пробиштип 315 000

Барање за прибирање 
понуди април

40 Набавка на авто гуми
Хидроситем Злетовица 
Пробиштип 200 000

Барање за прибирање 
понуди мај

41
Набавка на наменско возило за 
инсектицидна дезинсекција 

ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Струмица 700.000

Барање за прибирање 
на понуди Април

42
Поправка и сервисирање на 
моторни возила Основен суд Струмица 200.000

Барање за прибирање 
на понуди без оглас 2013

43 Масла и гориво за автомобили Основен суд Струмица 200.000
Барање за прибирање 
на понуди без оглас Март Април

44
Каско осигурување на патнички 
возила и регистрација Основен суд Струмица 100.000

Барање за прибирање 
на понуди без оглас 2013



45 Автоделови, гуми, уље и мазива 
ЈЗУ Здравствен дом 
Велес 300 000

Постапка со барање за 
прибирање понуди април / мај

46
Набавка на моторцикли за 
потребите на авто школата

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

Постапка со барање за 
прибира. понуди со обја. 
оглас 2013

47
Услуги за набавка на резервни 
делови и сервис на возилата

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

Постапка со барање за 
прибира. понуди со обја. 
оглас 2013

48
Набавка на теренско возило 
ЛАДА НИВА ЈКП Дервен Велес 500 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

49
Набавка на специјално возило 
дигалка - кран со корпа ЈКП Дервен Велес 1 500 000 Отворена постапка 2013

50

Набавка на услуги за каско 
осигурување на моторните 
возила ЈКП Дервен Велес 1 200 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

51
Набавки на услуги за 
осигурување од автодговорност ЈКП Дервен Велес

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

52

Набавки на услуги за сервис на 
возила, машини, опрема и 
апарати ЈКП Дервен Велес 2 000 000 Отворена постапка 2013

53
Набавка на услуги за перење на 
возила и вулканизирање на гум ЈКП Дервен Велес 300 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

54
резервни делови за возила од 
возен парк

ЈЗУ Здравствен дом 
„Неготино“ 300,000

барање за прибирање на 
понуди со објавување 
оглас мај

55

Набавка на услуги за поправки 
на моторните возила и 
резервни делови за истите

ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа 
Кавадарци 150 000

Барање со прибирање 
понуди до 5000 евра со 
објавување на оглас 2013

56
сервис и одржување на возен 
парк

ЈЗУ Општа болница 
Кавадарци Со објавување на оглас 2013



57 Купување на моторно возило Општина Кавадарци /
Барање со прибирање 
понуди април

58
Набавка на гуми за службените 
возила на Општина Св. Николе Општина Свети Николе 250.000

Барање за прибирање 
на понуди без 
објавување на оглас април

59 Погребно возило - ново
ЈП Погребални услуги Св. 
Николе 1.200.000

Барање за прибирање 
на понуди со објавување 
на оглас мај

60 Патничко возило - ново
ЈП Погребални услуги Св. 
Николе 700.000

Барање за прибирање 
на понуди со објавување 
на оглас мај

61
Услуги за одржување и 
поправка на моторни возила

ЈП Погребални услуги Св. 
Николе 200.000

Барање за прибирање 
на понуди со објавување 
на оглас мај

62
Набавка на авто делови за 
моторни возила и уље

ЈКП Комуналец Свети 
Николе 1.200.000

Барање за прибирање 
на понуди со објавување 
на оглас јуни

63 Набавка на трактор половен
ЈКП Комуналец Свети 
Николе 300.000

Барање за прибирање 
на понуди со објавување 
на оглас мај

64
Набавка на специјално возило 
за отпушување на канализација

ЈКП Комуналец Свети 
Николе 1.000.000

Барање за прибирање 
на понуди со објавување 
на оглас мај

65 Набавка на пикап (половен)
ЈКП Комуналец Свети 
Николе 300.000

Барање за прибирање 
на понуди со објавување 
на оглас април

66 Набавка на камион метларка
ЈКП Комуналец Свети 
Николе 3.000.000 Отворена постапка април

67
Набавка на автоелектричарски 
услуги

ЈКП Комуналец Свети 
Николе 200.000

Барање за прибирање 
на понуди со објавување 
на оглас мај



68 акумулатори ЈП “ИСАР“ Штип

барање за прибирање на 
понуди до 5.000 евра, во 
денарска 
противвредност 2013

69

услуга за сервисирање на 
градежна машина катерпилар 
ровокопач-утоварувач ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 150,000

барање за прибирање 
понуди март, април

70 Набавка на моторни возила Општина Струмица 1 555 932 Отворена постапка 2013

71

Поправка на резервни делови 
за лесни возила на општина 
Струмица Општина Струмица 338 983

Барање со прибирање 
понуди 2013

72

Набавка на резеервни делови 
за возилата Лада Нива 59,5 
Лада Нива 56, Фап 13, Фап 
1313, Фап 1321, Мерцедес и 
Волво р360 на ТППЕ Струмица Општина Струмица 300 000

Барање со прибирање 
понуди 2013

73
Осигурување на моторни 
возила Општина Струмица 86 441

Барање со прибирање 
понуди 2013

74

Услуги и сервисирање на лесни 
моторни возила со набавка на 
резервни делови Општина Струмица 345 763

Барање со прибирање 
понуди 2013

75 Поправка на други возила Општина Струмица 259 322
Барање со прибирање 
понуди 2013

76

Сервисирање и тековно 
одржува-ње на возилата за 
период од една година Здравствен дом Берово 230 000

Барање со прибирање 
понуди мај
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