
Јавни набавки во 2022 година - Полугодишен преглед

Реден 
број Предмет на договорот Проценета вредност 

на набавката
Вид на постапка за 

јавна набавка
Вид на договор за 

јавна набавка Реализација на набавката

1.
Редовно одржување на 
системот за ПП заштита 

за 12 месеци

300.000,00 денари 
без ДДВ

Набавка од мала 
вредност

Договор за јавна 
набавка на услуги

За сите 5 дела од набавката 
склучени 3 договори со 

"Сигурност-ДП" ДООЕЛ Скопје 
бр.05-15/19 од 01.04.2022 

година односно бр.37/22 од 
04.04.2022 година, бр.05-15/20 
од 01.04.2022 година односно 

бр.37-1/22 од 04.04.2022 
година и бр.05-15/21 од 

01.04.2022 година односно 
бр.37-2/22 од 04.04.2022 

година на вкупен износ од 
238.360,00 денари со ДДВ 18%.

2.
Гориво за 3 (три) 

службени ПМВ за 12 
месеци

350.000,00 денари 
без ДДВ

Поедноставена 
отворена 
постапка

Договор за јавна 
набавка на стоки

Склучен договор со 
"Макпетрол" АД Скопје 

бр.05-21/11 од 21.04.2022 
година односно бр.0307-

1804/1 од 21.04.2022 година 
на износ од 341.968,00 

денари со ДДВ 18%.

3. Воздушен кондензатор 
за ладилен агрегат

254.237,00 денари 
без ДДВ

Набавка од мала 
вредност

Договор за јавна 
набавка на стоки

Склучен договор со "Озон" 
ДООЕЛ Скопје бр.05-20/13 

од 14.04.2022 година 
односно бр.0307-108 од 

28.04.2022 година на износ 
од 299.720,00 денари со 

ДДВ 18%.

4.

Редовно одржување и 
поправка на 2 (две) 
службени ПМВ за 12 

месеци

300.000,00 денари 
без ДДВ

Поедноставена 
отворена 
постапка

Договор за јавна 
набавка на услуги

Склучени 2 договора со 
"Љоки Комерц" ДОО Скопје 

бр.05-25/15 од 14.06.2022 
година односно бр.307-012/22 
од 15.06.2022 година и бр.05-

25/16 од 14.06.2022 година 
односно бр.307-013/22 од 

15.06.2022 година на вкупен 
износ од 354.000,00 денари со 

ДДВ 18%. 

5. Тонери за 12 месеци 250.000,00 денари 
без ДДВ

Набавка од мала 
вредност

Договор за јавна 
набавка на стоки

За првите 3 дела од набавката 
склучен договор со "Импегна" 
ДООЕЛ Скопје бр.05-28/33 од 

17.06.2022 година односно 
бр.140-03-0306 од 20.06.2022 
година на вкупен износ од 

105.722,00 денари со ДДВ 18%. 
За дел 4 склучен договор со 
"Биротехника-МА" ДООЕЛ 

Скопје бр.05-28/35 од 
17.06.2022 година односно 
бр.02-0302/37 од 20.06.2022 

година на износ од 26.933,50 
денари со ДДВ 18%

6.

Превентивно и 
адаптивно одржување 
на 3 (три) софтверски 

решенија  за 12 месеци

540.000,00 денари 
без ДДВ

Набавка од мала 
вредност

Договор за јавна 
набавка на услуги

За сите 3 дела од набавката 
склучени договор со 

"Едусофт" ДОО Скопје бр.05-
26/11 од 22.06.2022 година 

односно бр.03-0494/2022 од 
22.06.2022 година, бр.05-26/12 
од 22.06.2022 година односно 
бр.03-0504/2022 од 22.06.2022 

година и бр.05-26/13 од 
22.06.2022 година односно 

бр.03-0511/2022 од 22.06.2022 
година  на вкупен износ од 

637.200,00 денари со ДДВ 18%. 



7.

Групна јавна набавка на 
мобилни 

телекомуникациски 
услуги за 24 месеци

5.000.000,00 денари 
без ДДВ

Отворена 
постапка

Договор за јавна 
набавка на услуги

Склучен основен договор 
со "А1 Македонија" ДООЕЛ 

Скопје бр.05-18/58 од 
14.07.2022 година односно 

08-5095/1 од 14.07.2022 
година на износ од 

566.400,00 денари со ДДВ 
18% за Судски совет на 

РСМ. 

8. Групна јавна набавка на 
информатичка опрема

18.159.047,61 денар 
без ДДВ

Отворена 
постапка

Договор за јавна 
набавка на стоки

Склучен основен договор 
со "Анхоч" ДООЕЛ Скопје 
бр.05-16/58 од 11.07.2022 
година односно 0407-578 
од 19.07.2022 година на 

износ од 394.695,00 денари 
со ДДВ 5% за Судски совет 

на РСМ. 

9.

Осигурување на 
зградата и каско 

осигурување на 2 (две) 
службени ПМВ за 12 

месеци

100.000,00 денари 
без ДДВ

Набавка од мала 
вредност

Договор за јавна 
набавка на услуги

За дел 1 склучен договор со 
АД "Осигурителна полиса" 

Скопје бр.05-27/16 од 
20.09.2022 година односно 
бр.08-5045/4 од 20.09.2022 

година на износ од 11.380,00 
денари без ДДВ. За дел 2 и 3 

склучени договори со АД 
"ВИНЕР-Виена Иншуренс 

груп" Скопје бр.05-27/18 од 
20.09.2022 година односно 

12308/0801/1/22 од 22.09.2022 
година на износ од 22.126,00 
денари без ДДВ и бр.05-27/19 
од 20.09.2022 година односно 
12309/0801/1/22 од 22.09.2022 
година  на износ од 56.248,00 

денари без ДДВ. 
(Осигурителните услуги не 

подлежат на ДДВ)
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