
Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 3

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

I.1.2) Адреса: Климент Охридски бб

I.1.3) Град и поштенски код: Битола 7000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Јован Ангелевски , адреса на е-пошта: jovan.angelevski@agencija.gov.mk
телефон/факс: 072252442/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за
јавна набавка ЗПЈН Вид на договор за

јавна набавка Вид на постапка Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на електрична
енергија 09300000-2Стоки Поедноставена

отворена постапка Февруари

Набавка на информатичка
опрема

30000000-9

30200000-1
Стоки Набавки од мала

вредност Април

Набавка на канцелариски
материјали 30000000-9Стоки Набавки од мала

вредност Мај

Набавка на тонери 30000000-9Стоки Набавки од мала
вредност Мај

Набавка на
гориво,бензин,дизел

09000000-3

09100000-0
Стоки Набавки од мала

вредност Јули

Набавка на софтвер 48000000-8Стоки Поедноставена
отворена постапка Октомври

Набавка на Масло за
горење-екста лесно ЕЛ-1

09100000-0

09000000-3
Стоки Набавки од мала

вредност Ноември

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна
набавка ЗПЈН Вид на договор

за јавна набавка
Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на услуга за Систематски
преглед на вработените 85000000-9Услуги Набавки од

мала вредност Февруари

Набавка на услуги за осигурување
недвижниот имот и опрема 66000000-0Услуги Набавки од

мала вредност Мај

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e87ef64a-af44-4fa5-b317-5bb6d14de3c2/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/65631933-06a6-4837-95ec-ddf63a2ce7f2/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d574634c-902b-4ba0-b2be-0845a495cd49/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ef51c858-12da-4b40-9607-78706c4c7cb5/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/920595e7-079d-43c5-8eba-0bba55028780/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/518aaa6d-a780-4f3c-bba7-102e922c1d59/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b424476c-79e3-4ef8-8e19-89217a948d60/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f89d9615-645e-4bf8-ac1b-a67640e6c33f/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8d80186e-e5ea-42aa-8a9a-1037ec51f4a1/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7554a2d9-6fb7-4ed2-8723-13416535127b/13


Предмет на договорот за јавна
набавка ЗПЈН Вид на договор

за јавна набавка
Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на услуга за интернет
поврзување 72400000-4Услуги Набавки од

мала вредност Јуни

Набавка на услуга за мобилна
телефонија 64200000-8Услуги Набавки од

мала вредност Септември

Набавка на услуга на каско и
основно осигурување на возила

66500000-5

66000000-0

66510000-8

Услуги Набавки од
мала вредност Ноември

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за
јавна набавка ЗПЈН Вид на договор за

јавна набавка Вид на постапка Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка наработи за
Реконструкција на објекти 45000000-7Работи Поедноставена

отворена постапка Април
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