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ИЗМЕНЕТ И ДОПОЛНЕТ ГОДИШEH ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ  ВО 2017 ГОДИНА   

НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО- ПРАВНИ СТРАЖУВАЊА-СКОПЈЕ 
 
 

Бр. Предмет на договорот за јавна 
набавка/ рамковната спогодба 

Шифра 
според 

ОПЈН 

Очекуван 
почеток 
на 
постапка
та 
(месец) 

Проценета вредност на 
договорот/рамковн

ата спогодба без 
ДДВ (денари) 

Вид на постапка Забелешки 

1 2 3  4 5 6 7 

(според 
хронологија 
на 
објавување) 

I.  Договори и рамковни 

спогодби за јавни набавки на стоки 

      

01/2017 Набавка на тонери 

(компатибилни или еквивалентни) 

 јануари 150.000,00 денари Постапка со барање 
за прибирање понуди 
– со објавување на 
оглас 

 

02/2017 Набавка на средства за 

одржување на хигиена 

 јануари 150.000,00 денари Постапка со барање 
за прибирање 
понуди – со 
објавување на оглас 

 

03/2017 Набавка на ситен 
канцелариски материјал 

 јануари 200.000,00 денари Постапка со барање 
за прибирање понуди 
– со објавување на 
оглас 

 

04/2017 Набавка на канцелариски 
материјал (хартија за печатење) 

 јануари 150.000,00 денари Постапка со барање 
за прибирање понуди 
– со објавување на 
оглас 

 

09/2017 Набавка на 
информатичка опрема 

 мај  700.000,00 денари Постапка со барање 
за прибирање 
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     понуди – со 
објавување на  
оглас 

 

13/2017  

Набавка на рачен и електричен 

алат за проектни потреби на 

ИСППИ 

  
јануари 

 Постапка со 
барање 
за прибирање 
понуди – со 
објавување на 
оглас 

Оваа постапка за јавна набавка е 

започната во 2016 година (Одлука 

за јавна набавка бр. 09/2016, 

арх.бр. 05-1329/1 од 22.11.2016 

година) и за истата во тек е 

истражување на пазарот и 

добивање согласнсот од Советот 

за јавни набавки;  

15/2017 Групна  јавна набавка за електрична 

енергија 
  

Јуни 

 

50.000.000,00 

денари 

 
Отворена 

п
о
с
т
а
п
к
а 

 

Постапката ја 

спроведува 

Ректоратот 

на УКИМ 

 II.  Договори и рамковни 
спогодби за јавни набавки на 
услуги 

     

05/2017 Услуги за воздушен 
транспорт (авиобилети и 
хотелско сместување) 

 јануари 300.000,00 денари Постапка со 
барање 
за прибирање 
понуди – со 
објавување на 
оглас 

 

06/2017 Хардверски и софтверски 

сервис - одржување 

 февруари 100.000,00 денари Постапка со 
барање 
за прибирање 
понуди – со 
објавување на 
оглас 

По 
интервен ција 

07/2017 печатење на публикации (со 
техничка подготовка и 
лекторирање) 

 февруари 300.000,00  денари Постапка со 
барање 

за прибирање 
понуди – со 
објавување на 
оглас  
 
 
 

 

11/2017 Услуги за преведување и proof 
reading 

 септември 150.000,00 денари Постапка со барање 

за   
прибирање 
понуди со  
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10/2017 Угостителски услуги  август 300.000,00  денари Постапка со барање 
за 
прибирање 
понуди – со 

објавување на оглас 

 

12/2017 Услуги за изнајмување на 
канцелариска опрема 
(фотокопир) 

 октомври 150.000,00 денари Постапка со барање 
за 
прибирање 
понуди – со 
објавување на оглас 

 

08/2017 Услуги од авторска агенција  мај 600.000,00 денари Постапка со барање 
за прибирање 
понуди – со 
објавување на оглас 

  (за две години) 

14/2017 Услуги за сервисирање и 

одржување на објект 

 Јули 800.000,00 денари Постапка со барање 

за прибирање 

понуди – со 

објавување на оглас  

  (за две години) 

  

Директор 
 
 

                                                                                                                                                                   Проф. д-р Мирјана Борота Поповска   
 

 
 


