
          
     РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР 
           СУ.бр.02 -19/2017 
             18.12..2017 година 
                   ГОСТИВАР 
 

Претседателот на Апелациониот суд Гостивар Шефајет Хајдари, 
согласно член 28 од Законот за јавните набавки /Сл. Весник на РМ 

бр.27/2015/, денес на ден              18.12..2017 година, донесе: 
 

П  Л  А  Н 
 

ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА НА  
АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР 

 

 

 

Ре
д. 

бр
. 

1  

Вид на 
набавката 

(стоки, услуги 
и работи) 

1  

Количин

а 

 

Динамика на 
реализација 

 

Постапка на јавна  набавка 
која ќе се користи 

Во 2018 година. 

 
1. 

  
Користење на 

интернет 

  

12 месеци 

 
Годишна 

набавка 

 
Групна јавна  Набавка СС 

на РМ и  судовите во РМ 
 

 

I. НАБАВКА НА СТОКИ 
 

 
Набавка на фотокопирна хартија А-4 80 грамска за Апелациониот суд 

Гостивар ќе се изврши со групната јавна набавка на овој суд и основните 
судови Тетово, Гостивар, Кичево и Дебар. 
 

 
I.1. Набавка на канцелариски и друг административен материјал 

 

1.  Набавка на гориво и 

масло за лесни 
моторни возила  

количина 

  
     

 Годишна   

 набавка 

Постапка на јавна  

набавка, ќе се 
користи во 2018 г. 

2.  Поправка и  
 сервисирање  

 на софтверска 
опрема –  

 и друг вид опрема – 
Централна 
климатизација 

  
По потреба 

  
По потреба 

Постапка на јавна  
набавка, ќе се 

користи во 2018 г. 

3.  Поправка и  
 сервисирање   

 на моторни  
 возила, и   

 набавка на  

1 возило 
   

 По потреба Постапка на јавна  
набавка, ќе се 

користи во 2018 г. 



 резервни  

 делови и гориво 

4. 

 

 Поправка и  

 одржување на 
 зградата 

 

 

По потреба 

  

По потреба 

Постапка на јавна  

набавка, ќе се 
користи во 2018 г. 

 

5. 

 Канцелариски и 

 друг ситен адм. 
 технички  
 материјал/ 

и Набавка на АОП    
 материјали 

количина 

  
     

 Годишна   

 набавка 

Постапка на јавна  

набавка, ќе се 
користи во 2018 г. 

6. Други догворни 
услуги 

По потреба По потреба Постапка на јавна  
набавка, ќе се 

користи во 2018 г. 

 

 

 

II. НАБАВКА НА УСЛУГИ 
 

 
II. 1. Исплата на договорни услуги на осигурување 

 

1.   

Осигурување  
 на: -градежен  
 објект, инсталација 

 - компјутери,  
 штампачи,  -сервер  

 -кршење на  стакла 

 

Спецификација 

  

Месец  
 декември 

Постапка на јавна  

набавка, ќе се 
користи во 2018 г. 

2. 

 

 Регистрирање и   

 осигурување на 
 возила 

 

  

1 возило, 
  марка БМВ 

  

Месец 
 декември 

 

Постапка на јавна  

набавка, ќе се 
користи во 2018 г. 

 

III. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 
 

 1. Реконструкција на 
простории 

Преградување на 
канцеларии и 
реконструкција на 

Сервер салата 
 

Количина  
 Динамика на 

реализација 

Постапка на јавна  
набавка, ќе се 

користи во 2018 г. 

 
 

2. Вид на набавка 
стоки, услуги и 

работи 
 

2  Количина Динамика на 
реализација 

Постапка на јавна  
набавка, ќе се 

користи во 2018 г. 

                                                                                                                           
                                                                                                                           

Претседартел на 



Апелационен суд Гостивар 
                                                                                                                           

Шефајет Хајдари 
Д/Н:  Комисија за јавни набавки;            

         Досие на претседателот и членовите на Комисијата; и             

        Архива на судот;   
                                                                                                               

Претседартел на 
Апелационен суд Гостивар 

                                                                                                               
Шефајет Хајдари      
 


