
бр Предмет на договор Договорен орган

Вредност 
на договор 
без ДДВ Вид на постапка

Планиран 
период

1

Поправки и одржување на 
хардверска и софтверска 
опрема

Библиотека Гоце Делчев 
Велес 25.000

Барање за прибирање 
на понуди завршува со е-
аукција 2013

2

Информатичка опрема и 
прибор за надградба и 
одржување на компјутерите

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

3
Одржување на фотокопир и 
штампачи

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

4
Одржување на информатичка 
и видео опрема

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

5
Видео надзор и алармни 
уреди ЈКП Дервен Велес 300.000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

6
Компјутери, компјутерска 
опрема и сервис ЈКП Дервен Велес 700.000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

7

ГПС рачен уред и со 
надоградување на постоечки 
софтвер за осовременување 
на подземниот катастар ЈКП Дервен Велес 400.000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

8
Услуги за сервис на возила, 
машини, опрема и апарати ЈКП Дервен Велес 2.000.000 Отворена постапка 2013

9
Опрема за комуникација 
(телефони, гпс и др.) ЈКП Дервен Велес 300.000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

Календар за планирани јавни набавки по ДО во ЕЛС - 2013г.  трет квартал (јули септември)
Компјутери, опрема, софтвер и одржување



10
Персонални компјутери 
(статични и преносни

ЈЗУ Здравствен дом 
Неготино 300.000

барање за прибирање 
на понуди со објавување 
оглас 2013

11 Видео бим
ЈЗУ Здравствен дом 
Неготино 300.000

барање за прибирање 
на понуди со објавување 
оглас 2013

12

Поправка и одржувавње на 
софтверска и хардверска 
опрема

СОУ Св. Кирил и Методиј 
Неготино 80.000

прибирање на понуди со 
објавување оглас

јули 
септември

13 Тонери и рибони

ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа 
Кавадарци 100.000

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

14
Поправки на хардверска и 
софтваерска опрема

ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа 
Кавадарци 100.000

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

15 Полнење на тонери

ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа 
Кавадарци 50.000

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

16

Аудиовизуелни средства и 
помагала (ЦД касетофони, 
дигитални апарати и камери)

ЈОУДГ Рада Поцева 
Кавадарци 150.000

Со прибирање на 
понуди

август-
септември

17 Компјутерска опрема
ЈОУДГ Рада Поцева 
Кавадарци

збирна 
набавка 
200,000

Со прибирање на 
понуди август

18 Лаптоп 4 бр.
ЈОУДГ Рада Поцева 
Кавадарци 100.000

Со прибирање на 
понуди август

19 Компјутери 2 бр.
ЈОУДГ Рада Поцева 
Кавадарци 30.000

Со прибирање на 
понуди август



20
Друга техничка и електрична 
опрема

ЈОУДГ Рада Поцева 
Кавадарци

збирна 
набавка 
200,000

Со прибирање на 
понуди

јули-
декември

21

Сервис и одржување на 
компјутерски софтвер и 
опрема

ЈЗУ Општа болница 
Кавадарци Со објавување на оглас 2013

22
Канцелариски и печатарски 
материјали

ЈЗУ Општа болница 
Струмица 983.000 Отворена постапка јули

23

Полнење на тонери, 
одржување на печатари и 
копир машина со резервни 
делови

ЈЗУ Општа болница 
Струмица 300.000

Барање за прибирање 
на понуди со објавување 
на оглас на ЕСЈН 2013

24
Компјутерски делови и 
опрема

ЈЗУ Општа болница 
Струмица 300.000

Барање за прибирање 
на понуди со објавување 
на оглас на ЕСЈН 2013

25

Договор за набавка на ИТ 
опрема и одржување на 
хардвер и софтвер

ЛУ Библиотека Благој 
Јанков Мечето Струмица 130.000

Барање за прибирање 
на понуди 2013

26 Тонери за ласерски принтери Основен суд Струмица 400.000
Барање за прибирање 
на понуди со оглас 2013

27
Брзино мерачи електронски 
на влезовите во градот Општина Струмица 254.237

Барање со прибирање 
понуди 2013

28
Резервни компјутерски 
делови Општина Струмица 255.000

Барање со прибирање 
понуди 2013

29
Преносни компјутери LAP-
TOP Општина Струмица 127.119

Барање со прибирање 
понуди 2013

30 Тонери Општина Струмица 300.000
Барање со прибирање 
понуди 2013

31
Опрема за администра-ција - 
компјутери и климатизација Општина Струмица 1.059.322

Барање со прибирање 
понуди 2013



32
Опрема за вработените во 
ТППЕ Општина Струмица 1.694.915 Отворена постапка 2013

33

Поправка и одржување на 
софтверска и хардверска 
опрема Општина Струмица 302.542

Барање со прибирање 
понуди 2013

34

Изнајмување и монтажа на 
скрин (лед дисплеј) со 
големина од 12м2 по повод 
одржување на манифес-
тацијата Струмички каревал Општина Струмица 127.118

Барање со прибирање 
понуди 2013

35

Електронска услуга за 
преглед на архива за дневен 
билтен од електронски и 
пишани медиуми што 
вклучува и видео преглед 
(клипинг) за времетраење од 
6 месеци Општина Струмица 55.085

Барање со прибирање 
понуди 2013

36
ИТ опрема за потребите на 
општината

Општина Македонска 
Каменица 600.000

Барање за прибирање 
понуди со  објавување 
на оглас со е-аукција јули

37
Оправки и одржување на 
опрема

ООУ Св. Кирил и Методиј 
Македонска Каменица 76.000

Барање за прибирање 
понуди

март 
декември

38 Компјутери и печатачи

СОУ Миле Јаневски 
Џингар Македонска 
Каменица 45.000

Барање за прибирање 
понуди

март 
октомври

39
Тонери и одржување на 
компјутерите

општина Чешиново - 
Облешево

до 5,000 
евра

со барање за 
прибирање понуди 2013

40

Поправка и одржување на 
мебел, софтверска и 
хардверска опрема и друга 
опрема

ОУ Синиша Стоилов 
Зрновци 135.000

мала набавка или со 
прибирање понуди без 
објавување на оглас 2013



41

Тонери, принтање и копирање 
за потребите на општинска 
администрација општина Делчево 300.000

барање за прибирање 
понуди јули

42 Компјутерска опрема-уреди
СОУ Методи Митевски - 
Брицо Делчево 130.000 2013 

43
Канцелариски материјали и 
тонери

ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа 
Делчево 120.000

барање за прибирање 
на понуди без 
објавување оглас 2013 

44

Поправка и одржување на 
хардверска-софтверска 
опрема

ООУ Св. Климент 
Охридски Делчево 30.000

барање за прибирање 
на понуди со објавување 
оглас 2013 

45
Компјутерска опрема * по 
потреба

ООУ Ванчо Китанов 
Пехчево 30.000 мала набавка 2013

46 Аудио и видео опрема
ООУ Ванчо Китанов 
Пехчево 30.000

со прибирање понуди со 
огласување на ЕСЈН 2013

47

Сервисирање на 
информатичка техника и 
друга техничка опрема

ООУ Ванчо Китанов 
Пехчево 30.000 мала набавка 2013

48
Поправка и одржување на 
училишна опрема

ОУ  Св. Кирил и Методиј  
Кочани 300.000

барање за прибирање 
на понуди јули јуни

49

Компјутерски системи со 
лиценциран софтвер * по 
потреба

Водостопанство 
Брегалница Кочани

барање за прибирање 
на понуди 2013

50

Изработка на софтвер за 
поврзување на каблите од 
ќелиите за мерење на порен и 
тотален притисок на брана 
Kалиманци со компјутер во 
зградата на браната  * по 
потреба

Водостопанство 
Брегалница Кочани

барање за прибирање 
на понуди 2013



51
Тонери и кертриџи за 
принтери и плотери ЈП СТИПИОН 2011 Штип 200.000

барање за прибирање 
понуди 2013

52
Компјутери и компјутерска 
опрема ЈП ИСАР Штип

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

53
Оперативен систем за сервер 
и антивирусен програм ЈП ИСАР Штип

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

54 Мобилни фискални каси ЈП ИСАР Штип

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

55
Дигитален систем за надзор и 
алармни системи ЈП ИСАР Штип

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

56

Поправка и одржување на 
персонални компјутери и 
компјутерска опрема 
(печатачи, принтери, 
фотокопир, плотер и др.) ЈП ИСАР Штип

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

57
Поправка и одржување на 
опрема за видео надзор ЈП ИСАР Штип

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

58

Одржување на компјутерски 
мрежни инсталации и 
софтвери ЈП ИСАР Штип

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



59 Тонери Основен суд Штип

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

60 Купување миксета ОУК Дом на млади Штип 120.000
БПП со објавување на 
оглас март jули

61
Сервисирање на 
информатичка опрема ОЈУДГ АСТИБО Штип 100.000

барање за прибирање 
на понуди 2013 

62 Компјутерска опрема 
Универзитет Гоце Делчев 
Штип отворена постапка 2013 

63 Набавка на софтвер 
Универзитет Гоце Делчев 
Штип

барање за прибирање 
на понуди 2013 

64
Интернет линк и меѓуградски 
линкови

Универзитет Гоце Делчев 
Штип отворена постапка 2013 
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