
бр Предмет на договор Договорен орган

Вредност 
на договор 
без ДДВ Вид на постапка

Планиран 
период

1 хидраулично масло ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 30,000 барање без објавување март, април

2 талпи ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 70,000 отворена постапка март, април

3 даски ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 120,000 отворена постапка март, април

4
водоотпорна плоча за 
шаловање ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 60,000 отворена постапка март, април

5 капаци за ќерамиди ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 82,000 отворена постапка март, април

6 ќерамиди ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 110,000 отворена постапка март, април

7 кадрони ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 28,000 отворена постапка март, април

8 капак 160 кгр ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 80,000
барање за прибирање 
понуди март, април

9 капак среден ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 75,000
барање за прибирање 
понуди март, април

10 метални улични сливници 8 кг. ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 160,000
барање за прибирање 
понуди март, април

11
метални огради (профили за 
метални огради) ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 400,000

барање за прибирање 
понуди март, април

12 тиролска решетка ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 400,000
барање за прибирање 
понуди март, април

13 поцинкувана челична мрежа ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 150,000
барање за прибирање 
понуди мај, јуни

  Календар за планирани јавни набавки по ДО во ЕЛС - Втор Квартал (април јуни)
Алат, машини, разни материјали



14 бела боја за патишта ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 450,000
барање за прибирање 
понуди март, април

15 жолта боја за патишта ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 170,000
барање за прибирање 
понуди март, април

16 разредувач ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 80,000
барање за прибирање 
понуди март, април

17

инструменти, резервни делови и 
додатна опрема за геодетско 
одделение ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 100,000

барање за прибирање 
понуди мај, јуни

18
машина за обележување на 
хоризонтална сигнализација ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 1.500.000 отворена постапка март, април

19 апарати за заварување ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 150,000 / мај, јуни

20 брусалици ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 40,000 / мај, јуни

21 агрегат ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 200,000 / мај, јуни

22 машалки за малтер ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 50,000 / мај, јуни

23 бор машини ЈП “СТИПИОН 2011“ Штип 20,000 / мај, јуни
24 железарски материјал ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013
25 електро материјали ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

26

набавка на галантериска 
опрема (душеци, текстилни 
производи, пердиња, корнизи, 
мушами за под итн) за соби за 
сместување на гости-локација 
бања Ќежовица ЈП “ИСАР“ Штип

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

27 акумулатори ЈП “ИСАР“ Штип

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



28
лежишта, лагери, семеринзи, 
механички заптивки и шнур ЈП “ИСАР“ Штип

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

29 професионален алат ЈП “ИСАР“ Штип

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

30 церади и печатење на церади ЈП “ИСАР“ Штип

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

31 мермерни елементи ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

32 пазарни тезги ЈП “ИСАР“ Штип

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

33
пластични канти за отпад од 
120л ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

34 контејнери за смет 1.1 м3 ЈП “ИСАР“ Штип

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

35 корпи за отпадоци ЈП “ИСАР“ Штип

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

36 пумпи и електромотори ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

37 дрвен градежен материјал ЈП “ИСАР“ Штип

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



38

набавка на тримери, моторен 
тастер, пили, косилка, алатки за 
надградба, дувалки, рајдер, 
аратор, мотикултиватор, фрези 
и машина за чистење снег и др. ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

39

канделабри, рефлектори со 
кабли, готови паркови клупи и 
конструкции за клупи ЈП “ИСАР“ Штип

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

40

тресет, тековно семе, вештачки 
ѓубрива, саксии, стиропори, 
најлони и декоративни садници, 
хемиски препарати и цветно 
семе и др. ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

41

набавка на градежни 
машини(мобилен компресор, 
опрема за набивање, машина за 
сечење на бетон и асфалт) ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

42

набавка на ПЕ шахти со разни 
димензии, водоводен материјал 
и канализационен материјал за 
реконструкција на водоводни и 
канализациони линии по 
програма (приходи од буџет на 
општина Штип) ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

43

набавка на водоводен 
материјал за тековно 
одржување ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013



44

набавка на електромагнетни 
мерачи на проток, набавка на 
електромагнетни вентили и 
регулатори за притисок ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

45

набавка на лабараториски 
материјали, хемикалии и 
лабораториска опрема и 
сервисирање ЈП “ИСАР“ Штип

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

46

набавка на хлор, натриум 
хипохлорид, и технички преглед 
и поправка на челични хлорни 
боци ЈП “ИСАР“ Штип

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

47

набавка на турбина за мешање 
на озон со вода и резервни 
делови ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

48
набавка на водомери и делови 
за водомери ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

49
електронски читачи за 
водомери ЈП “ИСАР“ Штип

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

50
набавка на дигитална вага и 
преса за Пет амбалажа ЈП “ИСАР“ Штип

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

51 паркова урбана опрема ЈП “ИСАР“ Штип

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

52
набавка на Пикамер за 
компресор ЈП “ИСАР“ Штип

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



53
набавка на ударен чекан за 
ровокопач ЈП “ИСАР“ Штип

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

54

набавка на хемикалии за 
преработка на површинска вода 
за пиење во Филтер станица ЈП “ИСАР“ Штип отворена постапка 2013

55 купување на прозорци и врати

Државен студентски дом 
“Браќа Миладиновци“ 
Штип 310,000

БПП со објавување на 
оглас со е-аукција март-август

56

набавка на играчки, училишен 
прибор, дидактички материјали 
и техничка стока за подароци по 
разни поводи за градинките, 
средните и ОУ во општина Штип општина Штип

барање за прибирање на 
понуди јуни

57 набавка на знамиња и јарболи општина Штип
барање за прибирање на 
понуди април

58 набавка на рампи општина Штип
барање за прибирање на 
понуди април

59
алат и други материјали за 
поправка Основен суд-Штип

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

60 постелнина * по потреба ОЈУДГ „АСТИБО“ Штип 295,000
барање за прибирање на 
понуди 2013 

61
разни материјали  (за 
изработки) ОЈУДГ „АСТИБО“ Штип 85,000

барање за прибирање на 
понуди 2013 

62
материјали за разни поправки-
водовод ОЈУДГ „АСТИБО“ Штип 130,000

барање за прибирање на 
понуди 2013 

63
материјали за разни поправки-
електрика ОЈУДГ „АСТИБО“ Штип 130,000

барање за прибирање на 
понуди 2013 



64
материјали за разни поправки * 
по потреба

ООУ “Димитар Влахов“ 
Штип 60,000

65 други материјали * по потреба
ООУ “Димитар Влахов“ 
Штип 70,000 мала набавка 2013 

66

набавка на материјали за 
заштита и обработка на 
задолжителен примерок и 
подврзување на периодични 
публикации

НУ-Библиотека „Гоце 
Делчев“ Штип 5,000 без објавување оглас април

67
набавка на аргон, регулатор ан 
аргон

Универзитет „Гоце Делчев“ 
Штип

барање за прибирање на 
понуди 2013 

68 потрошен материјал
Универзитет „Гоце Делчев“ 
Штип

барање за прибирање на 
понуди април

69
набавка на KIT(SPIN и PRO 
GREEN)

Универзитет „Гоце Делчев“ 
Штип

барање за прибирање на 
понуди 2013 

70 лабораториска опрема
Универзитет „Гоце Делчев“ 
Штип отворена постапка 2013 

71 материјали за разни поправки
ЈОУДГ „Павлина 
Велјанова“ Кочани 254,000

барање за прибирање на 
понуди

февруари-
ноември

72

набавка на жетони за 
самопродавачка машина за 
топли напитоци (со поставување 
на истата во општина Кочани) општина Кочани 135,593

барање за прибирање на 
понуди јуни

73
набавка и поставување на 
урбана опрема општина Кочани 1.694.915 отворена постапка април

74
ситен инвентар и други 
материјали за разни поправки ОУ “Никола Карев“ Кочани 100,000

постапка со барање за 
прибирање понуди без 
објавување оглас април

75 алати и железарија * по потреба
„Водостопанство 
Брегалница“-Кочани

барање за прибирање на 
понуди 2013

76 санитетски материјал
ЈЗУ Здравствен дом 
Кочани 300,000 јуни



77 парен котел
ЈЗУ Здравствен дом 
Кочани 500,000

прибирање понуди со 
објавување оглас и 
електронска аукција мај

78
други материјали (улично 
осветлување) општина Берово 228,814

барање за прибирање 
понуди мај

79 ситен инвентар, алат и друго
ООУ „Дедо Иљо 
Малешевски“ Берово 130,000 прибирање понуди 2013

80
набавка на UPS за парните 
котли

ООУ „Дедо Иљо 
Малешевски“ Берово 50,000

прибирање понуди со 
оглас и е-аукција мај

81

материјали за тековно 
одржување на зградите (вода, 
парно, струја, канализација)

ООУ „Дедо Иљо 
Малешевски“ Берово 150,000 прибирање понуди 2013

82 керато-рефрактометар
ЈЗУ Здравствен дом 
Пехчево 298,000

барање за прибирање 
понуди со објавување 
оглас мај

83
биохемиски анализатор * по 
потреба

ЈЗУ Здравствен дом 
Пехчево

барање за прибирање 
понуди со објавување 
оглас 2013

84
касета за Мамограф за големи 
дојки * по потреба

ЈЗУ Здравствен дом 
Пехчево

барање за прибирање 
понуди со објавување 
оглас 2013

85 генератор
ЈЗУ Здравствен дом 
Пехчево 80,000

барање за прибирање 
понуди со објавување 
оглас април

86

материјали за тековно 
одржување ан зграда, 
канализација, водовод, 
ел.мрежа, парна мрежа

ООУ „Ванчо Китанов“ 
Пехчево 60,000

со прибирање понуди со 
огласување на ЕСЈН 2013

87
ситен инвентар, алати и други 
материјали * по потреба

ООУ „Ванчо Китанов“ 
Пехчево 100,000

со прибирање понуди со 
огласување на ЕСЈН 2013

88 набавка на агрегат
ООУ „Ванчо Китанов“ 
Пехчево 70,000

со прибирање понуди со 
огласување на ЕСЈН април-јуни



89

набавка на основни сообраќајни 
знаци за градот Делчево 
односно дополнување на 
постоечките и замена на 
уништените општина Делчево 300,000

барање за прибирање на 
понуди до 5.000 евра мај

90
таблички за куќни броеви за 
населба „Милково Брдо“ општина Делчево 300,000

барање за прибирање на 
понуди до 5.000 евра јуни-јули

91 режан железен црн профил општина Делчево 300,000
барање за прибирање на 
понуди до 5.000 евра јуни

92
набавка на армирано-бетонски 
цевки општина Делчево 300,000

барање за прибирање на 
понуди до 5.000 евра мај-јуни

93
набавка и испорака на песок за 
2013 година општина Делчево 300,000

барање за прибирање на 
понуди до 5.000 евра мај

94

набавка и испорака на 
арматурна мрежа за 2013 
година општина Делчево 300,000

барање за прибирање на 
понуди до 5.000 евра мај

95
набавка и испорака на бетонско 
железо за 2013 година општина Делчево 300,000

барање за прибирање на 
понуди до 5.000 евра мај

96 набавка и испорака на цевки општина Делчево 300,000 отворена постапка мај

97

набавка на потрошен материјал 
за техничко одржување на 
објектот

СОУ „Методи Митевски - 
Брицо“ Делчево 260,000 рамковна спогодба 2013 

98

набавка на капи, маици и друг 
рекламен материјал за 
еколошките друштва во 
општината

општина Чешиново - 
Облешево

до 5.000 
евра

со барање за прибирање 
понуди март-јуни

99
набавка на цевки за 
канализација

општина Чешиново - 
Облешево

до 5.000 
евра

со барање за прибирање 
понуди

април-
декември

100
набавка на материјали за 
училишно осветлување

општина Чешиново - 
Облешево

до 5.000 
евра

со барање за прибирање 
понуди 2013

101

набавка на материјали за одвод 
на отпадни води (цевки, коленца 
и сл.)

општина Чешиново - 
Облешево 5.000 евра

со барање за прибирање 
понуди јуни



102 набавка на црева за водовод
општина Чешиново - 
Облешево 5.000 евра

со барање за прибирање 
понуди јуни

103

набавка на бекатон плочки за 
партерно уредување во 
општината

општина Чешиново - 
Облешево 5.000 евра

со барање за прибирање 
понуди јуни

104
Набавка на алат за реализација 
на Програмата за јавни работи Општина Пробиштип 50 000

Барање за прибирање 
понуди со е-аукција јуни

105
Набавка и поставување урбана 
опрема Општина Пробиштип 300 000

Барање за прибирање 
понуди со е-аукција мај

106

Набавка на алат, опрема и 
резервни делови за мали 
интервенции на објектите на ХС 
Злетовица

Хидроситем Злетовица 
Пробиштип 100 000

Барање за прибирање 
понуди април

107 Материјали за поправки
ООУ Браќа Миладиновци 
Пробиштип 50 000

Барање за прибирање 
понуди со објавување 
оглас јуни

108
Набавка на алати и ситен 
инвентар

ОУ Славчо Стојменски 
Виница 90.000

Прибирање на понуди во 
хартиена форма 
завршува со е-аукција Април 

109
Набавка на материјали за 
поправки и одржување 

ОУ Славчо Стојменски 
Виница 70.000

Прибирање на понуди во 
хартиена форма 
завршува со е-аукција Април 

110
Набавка на потопна пумпа за 
вода 1.5л/сек, Н=210м ЈП Солидарност Виница 110.000

Прибирање понуди за 
набавки со проценета 
вредност до 5.000 евра Мај

111
Набавка на потопна пумпа за 
вода 1.5л/сек, Н =60м ЈП Солидарност Виница 90.000

Прибирање понуди за 
набавки со проценета 
вредност до 5.000 евра Мај

112
Набавка на потопна пумпа за 
вода 2л/сек Н=170м ЈП Солидарност Виница 120.000

Прибирање понуди за 
набавки со проценета 
вредност до 5.000 евра Мај



113
Лабораториски материјал и 
реагенси ЈП Солидарност Виница 300.000

Прибирање понуди за 
набавки со проценета 
вредност до 5.000 евра Мај

114

Арматури, адаптер фланши и 
спојки за брза интервенција и 
лиено железни фасонски 
делови ЈП Солидарност Виница 12.000.000

Отворена постапка оглас 
за доделување на договор Јуни

115
Набавка на 2 потопни пумпи за 
вода 20л/сек, Н=100м ЈП Солидарност Виница 800.000

Оглас за барање за 
прибирање понуди за 
набавки со проценета 
вредност до 20.000евра Мај

116
Набавка на 2 потопни пумпи за 
вода 7л/сек, Н=100м ЈП Солидарност Виница 550.000

Оглас за барање за 
прибирање понуди за 
набавки со проценета 
вредност до 20.000евра Мај

117

Набавка на 1 потопни пумпи за 
вода 10л/сек, Н=120м и потопен 
мотор 18.5kw ЈП Солидарност Виница 530.000

Оглас за барање за 
прибирање понуди за 
набавки со проценета 
вредност до 20.000евра Мај

118

Набавка на SCADA систем за 
мониторинг на загуби на вода во 
мрежата ЈП Солидарност Виница 1.000.000

Оглас за барање за 
прибирање понуди за 
набавки со проценета 
вредност до 20.000евра Мај

119
Набавка на бекатон плочки 
дебелина 6цм сиви и во боја ЈП Солидарност Виница 1.000.000

Оглас за барање за 
прибирање понуди за 
набавки со проценета 
вредност до 20.000евра Мај

120
Набавка на лабораториска 
опрема

ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Струмица 1.200.000 Отворена постапка Јуни



121 Други материјали
ООУ Гоце Делчев с. 
Вељуса 38.000

Барање за прибирање на 
понуди 2013

122 Технички гасови
ЈЗУ Општа болница 
Струмица 1.400.000 Отворена постапка Мај

123

Набавка на 
материјали/реквизити за 
потребите на Проектот за 
меѓуетничка интеграција во 
образованието

ООУ Даме Груев Куклиш 
Струмица 20.000 Без постапка Март Април

124
Набавка на мерно регулациони 
станици

ЈПЕД Струмица Гас 
Струмица 11.000 Отворена постапка Март Април

125 Набавка на алат за работа
ЈПЕД Струмица Гас 
Струмица 500.000

Барање за прибирање на 
понуди Јуни

126 Трака за венци ЈПКД Комуналец Струмица 150.000 Со објавување Април

127 Полиестерски вреќи за смет ЈПКД Комуналец Струмица 300.000 Со објавување Април

128
ПВЦ цевки со материјали за 
спојување ЈПКД Комуналец Струмица 250.000 Со објавување Април

129

Поцинкован фитинг, вентили, 
спојки, баштански хидранти и 
славини ЈПКД Комуналец Струмица 350.000 Со објавување Април

130
ПЕ црево за систем капка по 
капка ЈПКД Комуналец Струмица 100.000 Со објавување Април

131 Бои и разредувачи ЈПКД Комуналец Струмица 300.000 Со објавување Април

132
Трева смеса и семе за сезонско 
цвеќе ЈПКД Комуналец Струмица 300.000 Со објавување Април

133 Алуминиум сулфат ЈПКД Комуналец Струмица 3.500.000 Отворена постапка Април

134 Арматурна мрежа ЈПКД Комуналец Струмица 350.000 Со објавување Мај



135 Гумена дихтунг плоча ЈПКД Комуналец Струмица 200.000 Со објавување Мај

136 Хирдаулично црево за ВОМА ЈПКД Комуналец Струмица 250.000 Со објавување Мај

137 Хидраулични црева ЈПКД Комуналец Струмица 300.000 Со објавување Мај

138 Бекатон плочки ЈПКД Комуналец Струмица 350.000 Со објавување Мај

139 Венци (икебана) ЈПКД Комуналец Струмица 200.000 Со објавување Мај

140 Даски, греди, талпи ЈПКД Комуналец Струмица 250.000 Со објавување Мај

141 Земјоделски алат ЈПКД Комуналец Струмица 250.000 Со објавување Мај

142 Пластични канти за смет ЈПКД Комуналец Струмица 350.000 Со објавување Мај

143 Лим, мрежа и шпаринг ЈПКД Комуналец Струмица 350.000 Со објавување Мај

144 Профили, винкли и цевки ЈПКД Комуналец Струмица 350.000 Со објавување Мај

145 Венци ЈПКД Комуналец Струмица 300.000 Со објавување Мај

146 Електротехнички материјали ЈЗУ Здравствен дом Велес 120 000
Постапка со барање за 
прибирање понуди април

147
Алати, материјали за 
одржување зграда, опрема и др.

ССОУ Димитрија Чуповски 
Велес 470 900

Оглас за прибирање 
понуди преку ЕСЈН април / мај

148
Алати и материјали за 
одржување на зграда и опрема

ОСУ Јовче Тесличков 
Велес 254 250

Објавување на оглас на 
ЕСЈН за доделување 
договор април

149
Материјали за поправка и други 
материјали

Библиотека Гоце Делчев 
Велес 80 000

Барање за прибирање на 
понуди завршува со е-
аукција април



150 Фрижидери и деталогери
ЈЗУ Центар за јавно 
здравје Велес 100 000 Прибирање на понуди мај - јуни

151
Немедицински потрошен 
материјал со работна рака

ЈЗУ Центар за јавно 
здравје Велес 250 000 Прибирање на понуди април - мај

152

Алати и материјали за 
одржување на зграда и разни 
поравки

СОУ Гимназија Кочо Рацин 
Велес 308 884

Оглас за прибирање 
понуди преку ЕСЈН април - мај

153

Материјали за машинска 
работилница, алат и потршен 
мат.

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

154
Алати и прибор, потрошен 
материјал за електро струка

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

155
Мерни електрични инструменти 
и прибор, потрошен матери.

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

156
Алат и опрема за 
автомеханичарска работилница

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

157 Набака на CNC машина
СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

158 Ламинат и винфлекс плочки
СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

159

Алат, прибор, надгледни 
средства и потрошен материјал 
за угостителска струка

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

160
Разни видови на потрошен 
материјал

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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



161 Набавка на потрошен материјал
СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

162 Набавка и монтажа на врати
СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

163
Набавка и монтажа на ПВЦ 
столарија

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

164
Набавка на бои и лакови и 
прибор за работа

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

165
Набавка на метални производи 
и производи од жица

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

166
Набавка на електротехнички 
материјал

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

167
Набавка  на електротехнички 
материјали

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

168
Набавка на водоинсталатерски 
материјал

СОУ Коле Неделковски 
Велес

до 5000 
евра

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

169

Набавка на водоводни, 
канализациони материјали и 
резервни делови ЈКП Дервен Велес 6 000 000 Отворена постапка 2013

170

Набавка на водомери, 
механизми за водомер и 
резервни делови ЈКП Дервен Велес 2 000 000 Отворена постапка 2013

171 Набавка на погребална опрема ЈКП Дервен Велес 300 000
Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013



172

Набавка на електро материјали, 
машински материјали и електро 
машинска опрема ЈКП Дервен Велес 2 000 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

173

Набавка на полиелектролит 
флокулант, алуминиум сулфат, 
хидратна вар за прехрамбена 
индустрија ЈКП Дервен Велес 3 500 000 Отворена постапка 2013

174

Набавка на лабараториски 
инвентар, хемикалии, реагенси, 
хлор и друго ЈКП Дервен Велес 1 000 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

175

Набавка на материјали за Р.Е 
Паркови и зеленило (семе, 
дентро мат., ѓубре, заштитни 
средства и др.) ЈКП Дервен Велес 1 200 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

176

Набавка на погребална опрема ( 
чаршави, навлаки за перници, 
перници ЈКП Дервен Велес 100 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

177 Набавка на бои и лакови ЈКП Дервен Велес 150 000
Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

178
Набавка на земјоделски машини 
и резервни делови ЈКП Дервен Велес 560 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

179
Набавка на дихтунг гума за 
водомери ЈКП Дервен Велес 100 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

180 Набавка на агрегат ЈКП Дервен Велес 600 000
Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

181
Набавки на тезги за градски 
пазар ЈКП Дервен Велес 500 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

182

Набавка на кварцен песок за 
дополнување на песочните 
филтри ЈКП Дервен Велес 1 000 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

183
Набавка на читачи за инкасанти 
и софтвер ЈКП Дервен Велес 700 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013



184

Набавка на Процесен 
турбидометар за матнотија на 
сирова вода ЈКП Дервен Велес 310 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

185

Набавка на ротометри за 
испитни столбови за 
испитување на водомери ЈКП Дервен Велес 600 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

186
Набавка на компресор за 
дувалки на филтрите ЈКП Дервен Велес 400 000 Отворена постапка 2013

187

Набавка на водомери за 
далечинско отчитување со 
потребна опрема ЈКП Дервен Велес 2 000 000 Отворена постапка 2013

188

Набавка и монтажа на уред за 
компензација на реактивна 
електрична енергија на 
рафостаница на 
трафостаниците (со кои ќе се 
изврши намалување на загубите 
на ел. Енергија ЈКП Дервен Велес 130 000

Прибирање понуди со 
објавување на оглас 2013

189 Тест ленти за опијати ЈЗУ Општа болница Велес 156 788 Со објавување оглас мај

190

Генератор/платформа за 
фузионирање на крвни садови и 
електрохирургија ЈЗУ Општа болница Велес 1 690 000 Отворен повик мај

191

Ехо апарат со сонди за 
ехокардиографија, васкуларна 
сода за крвни садови (дуплекс 
колор доплер, абдоминално 
ЕХО) ЈЗУ Општа болница Велес 1 322 700 Отворен повик мај

192
набавка и поставување на 
хидрофори ООУ „Страшо Пинџур“

постапка за барање за 
прибирање на понуди која 
завршува со е-аукција

јануари-
април



193

набавка на апарат за 
електронска евиденција за 
присуство на работа

ЈЗУ Здравствен дом 
„Неготино“ 45,000

барање за прибирање на 
понуди со објавување 
оглас 2013

194

молерофарбарски, 
електричарски и други 
материјали

ЈЗУ Здравствен дом 
„Неготино“ 300,000

барање за прибирање на 
понуди со објавување 
оглас мај

195
набавка на биохемиски 
анализатор

ЈЗУ Здравствен дом 
„Неготино“ 300,000

барање за прибирање на 
понуди со објавување 
оглас 2013

196 набавка на ларингоскоп
ЈЗУ Здравствен дом 
„Неготино“ 300,000

барање за прибирање на 
понуди со објавување 
оглас 2013

197
ситен инвентар, материјали за 
разни поправки СОУ „Св. Кирил и Методиј“ 75,000

постапка со прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас

февруари-
декември

198

набавка на урбана опрема:                         
-канделабри, клупи и корпи за 
отпадоци                    -фонтани 
за градски плоштад                      -
елементи за детски игралишта                      
-декоративни елементи за 
украсување општина Неготино 1.906.780 БПП до 20.000 евра март-април

199
материјали за поправка и 
одржување општина Неготино 200,000 БПП до 5.000 евра мај

200

набавка на материјали, алат и 
ситен инвентар за тековно 
одржување на локалитетот

Национала установа за 
управување со 
археолошкиот локалитет 
Стоби-Градско 600,000

барање за прибирање 
понуди јуни

201

набавка на материјали за 
улично осветлување во општина 
Градско општина Градско 300,000

со барање за прибирање 
понуди без објавување 
оглас април



202

Набавка на материјајал за 
разни поправки и ситен 
инвентар 

ООУ Тошо Велков-Пепето 
Кавадарци 139 831

Постапка со барање за 
прибирање на понуди без 
огласување јануари-мај

203

Набавка на материјали за разни 
ситни поправки и ситен 
инвентар

ООУ Тоде Хаџи Тефов 
Кавадарци 97 458

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 
огласување јануари-мај

204 Ладилник (замрзнувач) 
ЈОДГ Рада Поцева 
Кавадарци

дел од 
групна 
набавка    
600 000 отворена постапка април-мај

205 Санитетски материјали
ЈЗУ Општа болница 
Кавадарци 3 000 000 Отворена постапка 2013

206 Медицински раствори
ЈЗУ Општа болница 
Кавадарци 2 000 000 Отворена постапка 2013

207 Ренген материјали
ЈЗУ Општа болница 
Кавадарци 1 000 000 Отворена постапка 2013

208 Лабараториски материјали
ЈЗУ Општа болница 
Кавадарци 5 000 000 Отворена постапка 2013

209 Купување на опрема
ЈЗУ Општа болница 
Кавадарци 800 000 Отворена постапка 2013

210 Купување на постелнина
ЈЗУ Општа болница 
Кавадарци 200 000 Со објавување на оглас 2013

211 Медицински технички гасови
ЈЗУ Општа болница 
Кавадарци 160 000 Со објавување на оглас 2013

212
Санитетски пвц и други 
материјали

ЈЗУ Здравствен дом 
Кавадарци 40 000 Со објавување на оглас 2013

213
Лабараториски тестови, 
реагенси и други материјали

ЈЗУ Здравствен дом 
Кавадарци 200 000 Со објавување на оглас 2013

214 Купување на опрема
ЈЗУ Здравствен дом 
Кавадарци

збирна 
набавка         
1 700 000 Отворена постапка 2013



215
Набавка и монтажа на знаци и 
патокази и опрема за семафори Општина Кавадарци /

Барање со прибирање 
понуди мај

216 Набавка на знамиња и јарболи Општина Кавадарци /
Барање со прибирање 
понуди јуни

217

Набавка на автоматски 
биохемиски анализатор и друга 
медицинска опрема

ЈЗУ Здравствен дом 
Гаврилски Св. Николе 625.425

Барање за прибирање на 
понуди до 5000евра мај

218

Набавка и монтирање на РТГ 
цевка, калибрирање и 
софтверско штелување 

ЈЗУ Здравствен дом 
Гаврилски Св. Николе 975.500

Барање за прибирање на 
понуди до 5000евра јуни

219 Канти за смет
ЈП Погребални услуги Св. 
Николе 60.000

Барање за прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас април

220 Клупи
ЈП Погребални услуги Св. 
Николе 100.000

Барање за прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас април

221
Колички за транспорт на 
починати лица (лафает)

ЈП Погребални услуги Св. 
Николе 60.000

Барање за прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас април

222 Бекатон
ЈП Погребални услуги Св. 
Николе 300.000

Барање за прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас април

223 Набавка на алати и машини
ЈКП Комуналец Свети 
Николе 300.000

Барање за прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас април

224 Набавка на бекатон
ЈКП Комуналец Свети 
Николе 1.200.000

Барање за прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас јуни

225 Набавка на пикометар (половен)
ЈКП Комуналец Свети 
Николе 300.000

Барање за прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас мај



226
Набавка на унифицирани 
садови за пластика и хартија

ЈКП Комуналец Свети 
Николе 300.000

Барање за прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас јуни

227
Набавка на водомери (пилот 
проект)

ЈКП Комуналец Свети 
Николе 300.000

Барање за прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас април

228
Набавка на детски играчки за во 
парк

ЈКП Комуналец Свети 
Николе 300.000

Барање за прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас април

229 Набавка на табли со патокази
ЈКП Комуналец Свети 
Николе 100.000

Барање за прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас април

230

Набавка на електрични делови 
за пумпна станица кај АД 
Доматти

ЈКП Комуналец Свети 
Николе 250.000

Барање за прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас јуни

231 Набавка на агрегат пумпа
ЈКП Комуналец Свети 
Николе 150.000

Барање за прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас јуни

232 Набавка на приклучни шахти
ЈКП Комуналец Свети 
Николе 1.200.000

Барање за прибирање на 
понуди со објавување на 
оглас април

233

баждирање и сервисирање на 
електромагнетен мерач на 
проток и импулсна електронска 
картичка ЈП “ИСАР“ Штип

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

234

Изградба на сончеви колектори 
на ООУ Сандо Масев (Кров на 
ООУ Сандо Масев) Општина Струмица 1 101 695

Барање со прибирање 
понуди 2013

235
Изградба на лифт во 
урбанизмот Општина Струмица 1 271 186

Барање со прибирање 
понуди 2013

236 Вертикална сигнализација Општина Струмица 762 712
Барање со прибирање 
понуди 2013

237 Новогодишно осветлување Општина Струмица 1 271 186 Отворена постапка 2013



238

Улични светилки на ул. Ѓорги 
Василев покрај градинката 
Никола Вапцаров Општина Струмица 169 492

Барање со прибирање 
понуди 2013

239

Улични светилки на ул. 
С.Ковачевиќ и на градинката во 
паркот Општина Струмица 169 492

Барање со прибирање 
понуди 2013

240
Улични светилки во шеста 
урбана заедница Општина Струмица 169 492

Барање со прибирање 
понуди 2013

241
Улични светилки во седма 
урбана заедница Општина Струмица 169492

Барање со прибирање 
понуди 2013

242
Улични светилки во осма урбана 
заедница Општина Струмица 169 492

Барање со прибирање 
понуди 2013

243
Нови канделабри покрај летен 
анфитеатар Општина Струмица 423 729

Барање со прибирање 
понуди 2013

244
Нови ормари пред секоја 
трафостаница Општина Струмица 5 084 746 Отворена постапка 2013

245 Други светилки Општина Струмица 423 729
Барање со прибирање 
понуди 2013

246

Улични светилки во Добрејци 
кон млинот и кон детско 
игралиште Општина Струмица 169 492

Барање со прибирање 
понуди 2013

247

Улични нсветилки во 
Просениково кај Миле Митев и 
др. Општина Струмица 169 492

Барање со прибирање 
понуди 2013

248
Улични светилки во Рич - пред 
црква и целосна поправка Општина Струмица 84 746

Барање со прибирање 
понуди 2013

249 Улични светилки во Рабовци Општина Струмица 50 847
Барање со прибирање 
понуди 2013

250
Нови дрвени столбови во 
Свидовица Општина Струмица 211 864

Барање со прибирање 
понуди 2013

251
Канделабри на сред село во 
Муртино Општина Струмица 338 983

Барање со прибирање 
понуди 2013



252
Нови дополнителни жардињери 
за центар на градот Општина Струмица 1 144 068

Барање со прибирање 
понуди 2013

253
Метални шипки за оградување 
на тротоар В. Сурчев згр.1 Општина Струмица 127 119

Барање со прибирање 
понуди 2013

254 Клупи и канти Општина Струмица 338 983
Барање со прибирање 
понуди 2013

255

Набавка на ситен инвентар, 
алат и други материјали за 
поправка, одржување и заштита 
на локални патишта, улици и 
регулирање на реќим на 
сообраќај Општина Струмица 777 966

Барање со прибирање 
понуди 2013

256

Набавка на бетонски столбчиња 
и баштенски ивичњаци за 
украсување и заштита на 
тротоарна површина Општина Струмица 300 000

Барање со прибирање 
понуди 2013

257

Набвка на разни градежни 
материјали за потребите на 
општината Општина Струмица 300 000

Барање со прибирање 
понуди 2013

258 Набавка на новогодишен материјОпштина Струмица 300 000
Барање со прибирање 
понуди 2013

259 Набавка на новогодишни украси Општина Струмица 300 000
Барање со прибирање 
понуди 2013

260
Набавка на знаци за верикална 
сигнализација за Ободен канал Општина Струмица 100 000

Барање со прибирање 
понуди 2013

261

Демонтажа на новогодишни 
украси на територијата на 
општина Струмица Општина Струмица 211 864

Барање со прибирање 
понуди 2013



262

Монтажа и демонтажа на 
трибини, церади, детска патека 
и паноа по повод одржување на 
Струмичкиот карневал 2013 Општина Струмица 139 830

Барање со прибирање 
понуди 2013

263 Новогодишно украсување Општина Струмица 720 334
Барање со прибирање 
понуди 2013

264
Брзино мерачи електронски на 
влезовите во градот Општина Струмица 254 237

Барање со прибирање 
понуди 2013

265
Набавка на контејнери за 
селективен отпад

Центар за развој на 
Вардарски плански регион 2 448 167 отворена постапка април
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