
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Агенција за поттикнување на 
 развојот на земјоделството 
    Бр.05-16/1 
         25.01. 2017 год 

 
Врз основа на член 49 став 2 и член 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите за државната управа(Службен весник на 

РМ,58/00,44/02,82/08,167/10 и 51/11) и член 26 став 1 од Законот за јавните набавки(Службен весник на РМ 
136/07,130/08,180/14,78/15и192/15), а во врска со правилникот за формата,содржината како и начинот на изготвување на годишниот план 

за јавни набавки(Службен весник 84/12),директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството донесува 
 
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2017 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-БИТОЛА 

 
 

Бр Предмет на договорот за јавна 
набавка/рамковна спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван почеток на 
постапката 

(месец) 

Проценета вредност на 
договорот/рамковната 

спогодба без ДДВ 
(Денари) 

 

Вид на постапката 

1 2 3 4 5 6 
 I.Договори и рамковни спогодби за јавни 

набавки на стоки  
    

1. -  набавка на канцелариски материјал  Февруари 220.000,00 Барање за 
прибирање на 

понуди 

2. - набавка на тонери,кертриџи и друго  
 

30125110-5 Февруари 200.000,00 -“- 

3. -набавка на хемиски производи 
 

 -----   50.000,00 -“- 

4. -набавка на автомобилски  ----             200.000,00  -“- 



делови,гуми,акумулатори,брисачи и др. 
 

5. -набавка на топли напитоци со поставување 
апарат во просториите на АПРЗ 
 

 Февруари 50.000,00 -“- 

6. - набавка на гориво бензин,дизел 09132000-3 
09134200-9 

-----              640.000,00 -“- 

7. -набавка на анти вирус  лиценци 
 

 ----- 50.000,00 -“- 

8. -набавка на огревно дрво 
 

 ----- 30.000.00 -“- 

9. - набавка на нафта за домаќинство 
 

09100000-0 Септември 200.000,00 -“- 

10. -набавка на информатичка опрема 
 

 ---- 50.000,00 -“- 

11. -набавка на канцелариски мебел 
 

 ----- 30.000,00 -“- 

 II. Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на услуги 
 

    

 
1. - набавка на услуги за осигурување на недвижен 

имот и опрема , осигурување на возила и лица 
 

 Февруари 80.000.00 Барање за 
прибирање на 
понуди 

2. -набавка на услуги за интернет 
 

 Февруари 305.000,00 -“- 

3. -набавка на услуги за СМС информирање 
 

 Јуни 50.000,00 -“- 

4. - набавка на услуги за сервисирање на возила 
 

 ------ 200.000,00 -“- 

5 - набавка на услуги за сервисирање на 
информатичка опрема  
 

 -------- 50.000,00 -“- 



6. -набавка на сметководствени, ревизорски и 
книговодителски услуги 
 

 ------ 50.000,00 -“- 

7. -набавка на услуга за софтверско одржување и 
надградување 
 

 ------- 30.000,00 -“- 

8. -набавка на услуги за мобилна телефонија  ------ 300.000,00 Преку СОЗР 
согласно член 23 од 

ЗЈН 
9. -набавка на угостителски услуги  ------ 20.000,00 Член 17 став 1 

алинеја 2 од ЗЈН 
Во проценетата 

вредност се 
вклучени и  

исхраната на 
едукациите 

организирани од 
АПРЗ 

10. -набавка на услуги за чистење на возила  ----- 10.000,00 Член 17 став 1 
алинеја 2 од ЗЈН 

 
11. набавка на услуги за чистење на простории  ---- 50.000,00 Член 17 став 1 

алинеја 2 од ЗЈН 
 

12. -набавка на услуги за одржување на објекти  ---- 100.000,00 Член 17 став 1 
алинеја 2 од ЗЈН 

 
 III. Договори и рамковни спогодби за јавни 

набавки на работи 
 

    

 
 

Одговорно лице 



 
 


