
                            
           РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Јавно Претпријатие за Државни патишта
                 Бр.________________
                       _______________
                           С к о п ј е

Врз основа на член 26 од Законот за јавните набавки (Сл. Весник на Република Македонија
бр 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14 , 43/14, 130/14 , 180/14 и 78/15),
член 20 точка 14 од Статутот на Јавното претпријатие за државни патишта, Управниот одбор
донесе:

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2016 ГОДИНА 

НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

РБ
Предмет на договорот за јавна
набавка/рамковната спогодба

 Очекуван почеток на
постапката  Вид на постапка 

1
Услуги за транспорт на вработени во 
времетраење од две години 

Јануари  Отворена постапка 

2
Експресно пренесување на пратки – брза пошта 
во времетраење од три години

Јануари Отворена постапка

3 Набавка на дизел гориво за агрегати Јануари Прибирање на понуди

4
Услуги за одржување на хигиена во 
времетраење од две години

Јануари Отворена постапка

5 Безалкохолни пијалоци Јануари Прибирање на понуди

6

Одржување на систем за видео надзор и 
комуникациска опрема на наплатни станици и 
гранични премини во времетраење од две 
години

Јануари Отворена постапка

7
Комунални услуги во времетраење од две 
години

Јануари Отворена постапка

8
Одржување на автоматски стоп рампи во 
времетраење од две години

Јануари Отворена постапка

9
Колективно осигурување на вработените, 
осигурување од автоодговорност, каско 
осигурување на возилата и осигурување на имот

Јануари Отворена постапка

10
Поправка и рехабилитација на автопатски и 
магистрални делници

Јануари
Отворена постапка за доделување на

договор за ЈН со склучување на рамковна
спогодба

11
Надзор Ново село – Маврови анови и Бошков 
мост - Дебар

Јануари Отворена постапка



12
Надзор на изградба на експресен пат А3, 
делница Штип - Кочани

Јануари Отворена постапка

13
Надзор на изградба и реконструкција на 
експресен пат А4, делница Штип - Радовиш

Јануари Отворена постапка

14
Изработка на проектна документација за 
изградба на мост на државен пат Р2136 на  река 
Пчиња кај Коњаре 

Јануари Отворена постапка

15
Санација и рехабилитација на државен пат А1, 
делница Неготино - Демир Капија

Јануари Отворена постапка

16
Надзор на санација и рехабилитација на 
државен пат А1, делница Неготино - Демир 
Капија

Јануари Отворена постапка

17
Изработка на основен проект за изградба на 
автопат А2, делница Букојчани - Кичево

Јануари Отворена постапка

18
Санација, поставување на сигнализација и 
обележување на тунели

Јануари Отворена постапка

19 Канцелариски материјали Февруари Прибирање на понуди

20
Авионски билети и хотелско сместување во 
времетраење од три години

Февруари Отворена постапка

21 Интернет пакет услуги Февруари Прибирање на понуди

22
Превентивно и адаптивно одржување на ЕРП 
софтвер во времетраење од две години

Февруари Отворена постапка

23
Одржување на софтвер за канцелариско и 
архивско работење

Февруари Прибирање на понуди

24
Одржување и сервисирање на фотокопири и 
принтери во времетраење од две години

Февруари Прибирање на понуди

25
Одржување на клима уреди во времетраење од 
две години

Февруари Прибирање на понуди

26 Одржување на згради и објекти Февруари Отворена постапка

27

Одржување на ПП централа, ПП апарати и 
испитување на громобранска инсталација и 
заштитно заземјување 
во времетраење од две години 

Февруари Отворена постапка

28 Објавување на огласи Февруари Прибирање на понуди

29 Услуги од овластен преведувач Февруари Прибирање на понуди

30
Надзор на рехабилитации на повеќе државни 
патишта финансирани од Светска банка

Февруари Отворена постапка

31 Надзор на санација на мостови Февруари Отворена постапка



32 Надзор на санација на свлечишта Февруари Отворена постапка

33
Градежно санациони работи на мост број 2 на 
регионален пат Р1308, делница клучка „Макази“
- „Маркова нога“ на Брајчинска река

Февруари Отворена постапка

34
Изградба на плочест пропуст на Вратничка река 
на регионален пат Р2234, делница Кондово – 
Јегуновце, кај село Дворце

Февруари Отворена постапка

35
Санација на мост бр. 2 на регионален пат Р2338 
на км.7+900 на Елешка река

Февруари Отворена постапка

36 Санација на горен строј на мостови Февруари Отворена постапка

37 Оддржување на ЛЕД дисплеи Февруари Прибирање на понуди

38

Изработка на проектна документација за 
санација и рехабилитација на државен пат 
Р2134, делница Припор – Сопиште и 
рехабилитација на државен пат Р1202, делница 
Дебар – ГП Блато

Февруари Отворена постапка

39
Одржување на електроенергетски објекти, 
осветлување и светлосна сигнализација во 
времетраење од три години

Февруари Отворена постапка

40 Консултантски услуги за медиумска кампања Февруари Отворена постапка

41 Потрошен материјал за принтери и фотокопири Март Отворена постапка

42 Средства за хигиена Март Прибирање на понуди

43
Набавка на кафе и други материјали за 
приготвување на топли напитоци

Март Прибирање на понуди

44 Услуги за проценка на имот Март Прибирање на понуди

45 Отстранување на времени објекти Март Прибирање на понуди

46
Услуги за обезбедување на наплатни станици во
времетраење од две години

Март Отворена постапка

47
Реконструкција на државен пат Р2133 делница 
Ропалце – Матејче - Липково

Март Отворена постапка

48
Одржување и надградба на постоечкиот 
електронски систем за наплата на патарина во 
времетраење од две години

Март Отворена постапка

49
Надзор на изградба на државен пат А3, делница
Охрид - Пештани

Март Отворена постапка

50
Надзор на изградба на автопат А2, делница: 
Трбениште-Струга

Март Отворена постапка



51

Изработка на проектна документација за: 
-Рехабилитација на државен пат А3, делница 
обиколница на Кочани,
-Санација и рехабилитација на државен пат 
Р1205, делница Крупиште – Пробиштип

Март Отворена постапка

52
Изработка на проектна документација за 
рехабилитација на државен пат А2, делница 
Куманово – Страцин (Чатал)

Март Отворена постапка

53
Изработка на проектна документација за  
рехабилитација на државен пат А1, делница 
Велес - Градско

Март Отворена постапка

54

Изработка на проектна документација за 
изградба на мост на државен пат Р2336 
(Богомила) и мост на државен пат Р1107 
(Ваташа)

Март Отворена постапка

55
Доизградба на регионален пат крак 1 од Р418 
(фаза 2), на потег фабрика Вевчанка – 
Здравствен дом Вевчани 

Март Отворена постапка

56
Одржување и сервисирање на компјутери и 
компјутерска опрема во времетраење од две 
години

Април Прибирање на понуди

57
Систематски преглед во времетраење од три 
години

Април Отворена постапка

58

Обележување на патен појас – 
експроприционен појас, проценка на вредноста 
на земјиште, земјоделски и шумски култури и 
вештачење на објекти во времетраење од две 
години

Април Отворена постапка

59
Изработка на геодетски елаборати за посебни 
намени во времетраење од две години

Април Отворена постапка

60

Изработка на проектна документација за 
вертикална сигнализација на државен пат А2, 
делница Скопје – Гостивар и државен пат Р1206, 
делница Скопје - Тетово

Април Отворена постапка

61 Набавка на Компјутери и компјутерска опрема Април Прибирање на понуди

62 Набавка на ролни за фискални печатари Мај Отворена постапка

63
Сервис на лифтови во времетраење од три 
години

Мај Прибирање на понуди

64 Набавка на лиценци за антивирус софтвер Мај Прибирање на понуди

65
Надзор на изградба на државен пат Р1210, 
делница Тораница - Саса

Мај Отворена постапка

66
Надзор на изградба на државен пат Р1209, 
делница Пониква - Турско Рудари

Мај Отворена постапка

67
Надзор на изградба на државен пат Р2246, 
делница Гарски.Мост-Извор (спој со А2)

Мај Отворена постапка



68
Надзор на реконструкција и рехабилитација на 
државен пат А2, делница Крива Паланка – Деве 
Баир

Мај Отворена постапка

69
Надзор на изградба на државен пат Р1402, 
делница Старо Коњарево – Ново Коњарево

Мај Отворена постапка

70
Осветлување на регионален пат Р1105 (делница 
Дојран - Граница со Р. Грција)

Мај Отворена постапка

71 Електрични апарати и уреди Јуни Прибирање на понуди

72
Набавка на електрична енергија во 
времетраење од две години 

Јуни Отворена постапка

73 Адвокатски услуги Јуни Прибирање на понуди

74
Надзор на одржување на државни патишта во 
времетраење од три години

Јуни Отворена постапка

75
Геотехнички истражни работи  на државни 
патишта

Јуни Отворена постапка

76
Одржување, поправка и сервис на возила во 
времетраење од две години

Јули Отворена постапка

77
Одржување на телефонски централи во 
времетраење од три години

Јули Прибирање на понуди

78 Набавка на дневен печат Август Прибирање на понуди

79
Сервисирање и тековно одржување на 
фискални печатари

Август Прибирање на понуди

80
Одржување на агрегати во времетраење од две 
години

Август Прибирање на понуди

81 Ситен инвентар Август Прибирање на понуди

82 ХТЗ Опрема Август Прибирање на понуди

83
Изградба на мост на државен пат Р2136 на река 
Пчиња кај Коњаре 

Август Отворена постапка

84
Технички преглед и регистрација на моторни 
возила

Септември Прибирање на понуди

85 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација Септември Прибирање на понуди

86 Хартија за фотокопир и хартија за плотер Септември Прибирање на понуди

87
Миење на службени возила во времетраење од 
три години

Септември Прибирање на понуди

88 Печатени материјали Септември Отворена постапка

89
Банкарски услуги во времетраење од две 
години

Септември Отворена постапка

90
Изградба на наплатна станица на државен пат 
А1, делница Демир Капија - Смоквица

Септември Отворена постапка



91

Дополнување и ажурирање на техничка 
документација за реконструкција и 
рехабилитација на државен пат Р2234, делница 
Кондово - Јегуновце

Септември Отворена постапка

92
Консултантски услуги за изработка на 
документација поврзана со животна средина

Септември Отворена постапка

93
Сертификација на систем за управување со 
квалитет согласно ИСО 9001 стандард

Септември Прибирање на понуди

94
Поставување на заштитна звучна ограда низ 
населени места каде поминува автопатот Скопје
- Тетово

Септември Отворена постапка

95 Стручни работи за безбедност при работа Ноември Прибирање на понуди

Планот  за  јавните набавки е изработен спрема потребите утврдени со Годишната програма за
изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2016 година.


