
бр Предмет на договор Договорен орган

Вредност 
на договор 
без ДДВ Вид на постапка

Планиран 
период

1
Моторцикли за потребите на 
авто школата

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

2
Резервни делови и сервис на 
возилата

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

3

Резервни делови за одржување 
на возила, автогуми и 
акомулатори ЈКП Дервен Велес 2.000.000 Отворена постапка 2013

4
Основно средство трактор со 
приколка ЈКП Дервен Велес 1.500.000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

5 Теренско возило ЛАДА НИВА ЈКП Дервен Велес 500.000
Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

6
Специјално возило дигалка - 
кран со корпа ЈКП Дервен Велес 1.500.000 Отворена постапка 2013

7
Каско осигурување на 
моторните возила ЈКП Дервен Велес 1.200.000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

8
Осигурување од 
автодговорност ЈКП Дервен Велес

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

9
Перење на возила и 
вулканизирање на гум ЈКП Дервен Велес 300.000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

  Календар за планирани јавни набавки по ДО во ЕЛС - 2013г. четврт квартал (октомври 
декември)

Моторни возила, резервни делови и осигурување/каско



10

Замена на лимови на 
специјални возила за собирање 
и транспорт на цврст отпад - 
тип Ивеко 85-12 и Ивеко 35-9 
како и поправка на системот за 
лизгачки лежишта - 2 возила ЈКП Дервен Велес

сите три 
ставки

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

11

Замена на лимови за патос и 
страници на приколка пд 
трактор ИМТ 539, фарбање со 
заштитна боја за фарбање на 
метал - 5 трактори ЈКП Дервен Велес 520.000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

12

Замена на лимови и страници 
на возила ТАМ и негово 
фарбање со миниум боја на 
метал - 3 возила ЈКП Дервен Велес

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

13 Одржување на возен парк Општина Неготино 300.000 БПП до 5.000 евра декември

14
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

15
Сервис и одржување на возен 
парк

ЈЗУ Општа болница 
Кавадарци Со објавување на оглас 2013

16

Тековно одржување и поправка 
на специјални тешки товарни 
возила во Општина Свети 
Николе Општина Свети Николе 300.000

Барање за прибирање 
на понуди без 
објавување на оглас декември

17

Осигурување на имот, опрема 
од пожар и каско осигурување 
на возила

ЈЗУ Здравствен дом 
Свети Николе 80.000

Барање за прибирање 
на понуди до 5000 евра ноември



18 Авто механичарски услуги
ЈЗУ Општа болница 
Струмица 300.000

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

19 Авто електричарски услуги
ЈЗУ Општа болница 
Струмица 50.000

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

20 Авто лимарски работи
ЈЗУ Општа болница 
Струмица 100.000

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

21
Моторни возила Поправка и 
сервисирање Основен суд Струмица 200.000

Барање за прибирање 
на понуди без оглас 2013

22
Каско осигурување на патнички 
возила и регистрација Основен суд Струмица 100.000

Барање за прибирање 
на понуди без оглас 2013

23 Моторни возила Општина Струмица 1.555.932 Отворена постапка 2013

24

Резервни 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

25
Осигурување на моторни 
возила Општина Струмица 86.441

Барање со прибирање 
понуди 2013

26

Услуги и сервисирање на лесни 
моторни возила со набавка на 
резервни делови Општина Струмица 345.763

Барање со прибирање 
понуди 2013

27 Поправка на други возила Општина Струмица 259.322
Барање со прибирање 
понуди 2013
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Осигурување по 
автоодговорност на моторните 
возила на ЈП солидарност 
Виница ЈП Солидарност Виница 100.000

БПП за набавки со 
проценета вредност до 
5000 евра октомври

29
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 

30 Моторни возила општина Берово 1.303.390 отворена постапка мај декември

31

Осигурување на моторните 
возила од авто одговорност за 
период од 1 год. Здравствен дом Берово 50.000

Барање за прибирање 
понуди декември

32

Поправки и сервисирање на 
лесни возила (вклучувајќи 
резервни делови, гуми)

ЈОУДГ  Павлина 
Велјанова Кочани 50.800

барање за прибирање на 
понуди

февруари 
ноември

33

Резервни делови за 
транспортни средства * по 
потреба

Водостопанство 
Брегалница Кочани

барање за прибирање на 
понуди 2013

34 Моторни масла и филтри ЈП ИСАР Штип отворена постапка 2013
35 Резервни делови за возила ЈП ИСАР Штип отворена постапка 2013
36 Автогуми ЈП ИСАР Штип отворена постапка 2013

37 Акумулатори ЈП ИСАР Штип

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

38

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

39
Специјално возило за 
собирање на отпад 5-8 м3 ЈП ИСАР Штип отворена постапка 2013
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Возило за отпадоци. 
Специјално возило за 
собирање на отпадоци 
комбинирано од 18-24 м3 ЈП ИСАР Штип отворена постапка 2013

41
Возило со посебна намена, 
возило со корпа ЈП ИСАР Штип отворена постапка 2013

42 Трактори со приколки ЈП ИСАР Штип отворена постапка 2013

43
Влечна приколка за лесни 
возила ЈП ИСАР Штип

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

44 Теренско возило ЈП ИСАР Штип отворена постапка 2013

45
Товарно моторно возило 
Киплер ЈП ИСАР Штип отворена постапка 2013

46
Поправка на автогуми, 
вградување и балансирање ЈП ИСАР Штип

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

47

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

48 Брендирање на возила ЈП ИСАР Штип

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

50
Регистрирање на возила-
технички преглед ЈП ИСАР Штип

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

51
Сервисирање на возила 
(резервни делови) ОЈУДГ АСТИБО Штип 210.000

барање за прибирање на 
понуди 2013 

52 Набавка на возила
Универзитет Гоце Делчев 
Штип отворена постапка 2013 

53 Регистрација на возила
Универзитет Гоце Делчев 
Штип

барање за прибирање на 
понуди 2013 
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