
бр Предмет на договор Договорен орган

Вредност на 
договор без 
ДДВ Вид на постапка

Планиран 
период

1

превоз на ученици I-IV 
година задолжително 
средно образование кои 
учат во средните и 
општина Штип во учебната 
2013/2014 година општина Штип отворена постапка мај

2
превоз за потребите на 
општина Штип општина Штип отворена постапка мај

3 превозни услуги (школски)
ОЈУДГ „АСТИБО“ 
Штип 285,000

барање за прибирање 
на понуди 2013 

4
превоз на ученици до и од 
училиште

ОУ “Св. Кирил и 
Методиј“ Кочани 2.700.000 отворена постапка јуни-август

5 превоз на ученици

ОУ „Крсте 
П.Мисирков“, 
Оризари 230,000

со оглас за 
доделување договор мај

6 превоз на ученици
ОУ “Никола Карев“ 
Кочани 500,000

постапка со барање за 
прибирање понуди со 
објавување оглас 2013

7 превоз на ученици
ЈЗУ Здравствен дом 
Кочани 2.700.000 отворена постапка јуни-август

8
превоз на учениците и 
наставниците

ООУ „Дедо Иљо 
Малешевски“ Берово 1.200.000

прибирање понуди со 
оглас и е-аукција јануари-јуни

9 превоз на дијализа

ЈЗУ Здравствен дом 
„Гоце Делчев“ 
Делчево 1.300.000

постапка со 
прибирање понуди со 
објавување оглас април

  Календар за планирани јавни набавки по ДО во ЕЛС - Втор Квартал (април јуни)
Превоз на ученици и екскурзии



10

превоз на ученици кои 
наставата ја посетуваат во 
ООУ „Страшо Пинџур“ - 
Карбинци и на вработени 
во ООУ „Страшо Пинџур“ - 
Карбинци општина Карбинци 4.000.000 отворена постапка 2013

11 Превоз на ученици
СОУ Јане Сандански 
Струмица 120.000

Барање за прибирање 
на понуди со 
објавување на оглас Април

12
Еднодневна екскурзија за 
учениците од III одделение

ООУ Даме Груев 
Куклиш Струмица 31.200

Барање за прибирање 
на понуди со 
објавување на оглас Април

13

Еднодневен излет до 
Скопје (Проект за 
меѓуетничка интеграција во 
образованието)

ООУ Даме Груев 
Куклиш Струмица 24.000

Барање за прибирање 
на понуди со 
објавување на оглас Март Април

14 Екскурзии
ООУ Благој Кирков 
Велес 300 000

Постапка со барање 
за прибирање понуди 
со електронско 
објавување на оглас 
до 5000 евра април

15
Екскурзија на ученици и 
настава во природа

ООУ Блаже Коневски 
Велес до 36 000

Прибирање на понуди 
со објавување на 
оглас на ЕСЈН март / април

16 Екскурзии
ООУ Васил Главинов 
Велес 800 000

Постапка со барање 
за прибирање понуда 
со обја. оглас април

17
Превоз на ученици и 
вработени

СОУ Коле 
Неделковски Велес до 120 000 евра

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



18
Екскурзија на ученици од 
1ва година

СОУ Коле 
Неделковски Велес до 5000 евра

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

19
Екскурзија на ученици од 
2ра година

СОУ Коле 
Неделковски Велес до 5000 евра

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

20
Екскурзија на ученици од 
3та година

СОУ Коле 
Неделковски Велес до 20 000 евра

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

21 Екскурзија на вработени
СОУ Коле 
Неделковски Велес до 5000 евра

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

22 Екскурзии
ООУ Благој Кирков 
Велес 300 000

Постапка со барање 
за прибирање понуди 
со објавување оглас 
до 5000 евра април

23 превоз на ученици

ООУ „Методи 
Митевски - Брицо“ 
Лозово 1.200.000 отворена постапка април-јуни

24

превоз на ученици за ООУ 
„Гоце Делчев“ и ООУ 
„Страшо Пинџур“ општина Неготино 4.000.000 отворена постапка јуни

25
превоз на ученици за ООУ 
„Св. Кирил и Методиј“ општина Неготино 3.800.000 отворена постапка јуни

26
Дводневна екскурзија за 
учениците од VI одделение

ООУ Даме Груев 
Куклиш Струмица 88.200

Барање за прибирање 
на понуди со 
објавување на оглас Април

27
Договор за превоз на 
ученици

ООУ Тошо Велков-
Пепето Кавадарци 950 000

Договори и рамковни 
спогодби на јавни 
набавки на услуги - 
Договор за огревни 
дрва (локална) јануари-мај



28

Тродневна екскурзија за 
учениците од VIII 
одделение

ООУ Даме Груев 
Куклиш Струмица 186.200

Барање за прибирање 
на понуди со 
објавување на оглас Април

29 хотелски услуги
Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип отворена постапка 2013 
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