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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНА НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

 

 

РБ 
Предмет на договорот за јавна 

набавка/рамковната спогодба 

 Очекуван 

почеток на 

постапката  

 Вид на 

постапка  

1 Услуги за транспорт на вработени Февруари  Отворена 
постапка  

2 
Гориво за службени возила и гориво за 

агрегати 
Февруари Отворена 

постапка 

3 
Изнајмување на копир апарати (услуги за 

фотокопирање) 
Февруари  Отворена 

постапка  

4 

Оптичко комуникациско поврзување, 
интернет пакет услуги и услуги за фиксна 
телефонија, вклучувајќи и кол центар, во 

времетраење од три години 

Февруари  Отворена 
постапка  

5 Комунални услуги Февруари Отворена 
постапка 

6 

Колективно осигурување на вработените, 
каско осигурување на возила,  

осигурување од автоодговорност и 

осигурување на имот (недвижности и 
опрема) 

Февруари Отворена 
постапка 

7 
Одржување на ПП централа, ПП апарати 

и испитување на громобранска 
инсталација и заштитно заземјување 

Февруари Отворена 
постапка 

8 
Изработка на проектна документација  за  

Струмица-Валандово-спој со А1 
Февруари Отворена 

постапка 

9 
Изработка на дополнителна проектна 

документација  за  државен пат  Р2133, 

делница Ропалце-Матејче 

Февруари Отворена 
постапка 

10 

Одржување на систем за видео надзор и 

комуникациска опрема на наплатни 
станици и гранични премини 

Февруари Прибирање 
на понуди 

11 Систем за ПП заштита и дојава на пожар Февруари Прибирање 
на понуди 

12 Безконтактни смарт картици за инвалиди Февруари Прибирање 
на понуди 

13 
Поправка и рехабилитација на државни 

патишта 
Февруари 

Отворена 
постапка за 
доделување 

на договор за 
ЈН со 

склучување 

на рамковна 
спогодба 

14 Канцелариски материјали Февруари 
Прибирање 
на понуди 

15 
Превентивно и адаптивно одржување на 

ЕРП софтвер во времетраење од две 
години 

Февруари 
Отворена 
постапка 

16 
Одржување на софтвер за канцелариско и 

архивско работење 
Февруари 

Прибирање 
на понуди 
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17 
Одржување и сервисирање на 

фотокопири и принтери 
Февруари 

Прибирање 
на понуди 

18 
Дигитални сертификати за електронски 

потпис 
Февруари 

Прибирање 
на понуди 

19 Одржување на згради и објекти Февруари 
Отворена 
постапка 

20 
Надзор на рехабилитации на повеќе 
државни патишта финансирани од  

Меѓународни финансиски институции 
Февруари 

Отворена 
постапка 

21 Оддржување на ЛЕД дисплеи Февруари 
Прибирање 
на понуди 

22 
Надзор на мост Железница на регионален 
пат Р1103, делница Лакавица - Неготино 

Февруари 
Отворена 
постапка 

23 
Одржување на електроенергетски 
објекти, осветлување и светлосна 

сигнализација 
Февруари 

Отворена 
постапка 

24 Одржување, поправка и сервис на возила  Февруари 
Отворена 
постапка 

25 

Изработка на проектна документација  за  

реконструкција на државен пат Р2234, 
делница  Кондово - Радуша 

февруари 
Отворена 
постапка 

26 

Надзор на градежни работи за 

комплетирање на клучка  Хиподром на 
државен пат А2 

февруари 
Отворена 
постапка 

27 
Изработка на проектна документација  за  

автопат Велес-Прилеп 
февруари 

Отворена 
постапка 

28 
Изработка на проектна документација  за  

експресен пат делница Битола-
Меџитлија,со обиколница на Битола 

февруари 
Отворена 
постапка 

29 
Изработка на проектна документација  за  
реконструкција на делница Струмица - 

Дабиле 
февруари 

Отворена 
постапка 

30 
Надзор на градежни работи на државни 

патишта финансирани од ЕБОР, Тендер 2 
февруари 

Отворена 
постапка 

31 
Независна ревизија на финансиските 

извештаи за Проектите финансирани од 
ЕБОР во времетраење од три години 

Февруари 
Прибирање 

на понуди 

32 
Консултантски услуги од областа на 

сметководството во времетраење од две 
години 

февруари 
Отворена 
постапка 

33 Услуги за холтикултурно уредување  февруари 
Прибирање 
на понуди 

34 

Консултативни стручни анализи и 
мислења при проектирањето,изградбата и 

одржувањето на државните патишта во 
Република Македонија ,стручни 

консултации при припремните работи за 
изработка на техничката документација, 
стручни консултации при изработка на 

техничката документација,ревизија на 
изработена техничка документација , 

давање на консултативни стручни 
мислења и анализи при 
градењето,надградбата - 

рехабилитацијата на коловозните 
конструкции на патиштата и објектите на 

нив и по потреба да врши контролни 

геомеханички,асфалтни и бетонски 
испитувања во времетраење од три 

години 

Март 
 Отворена 
постапка  
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35 Безалкохолни пијалоци март 
Прибирање 
на понуди 

36 
Канцелариски столчиња и канцелариски 

бироа 
Март 

Прибирање 
на понуди 

37 

Изградба на наплатна станица Преод и   
наплатна станица Кадрифаково на 

автопатот А4, делница Миладиновци- 

Штип 

Март 
Отворена 
постапка 

38 
Санација на мост над Железница на 

регионален пат Р1103, делница Лакавица 
- Неготино 

Март 
Отворена 

постапка 

39 

Надзор на санација на мост над река 
Вардар  на регионален пат Р1103, 

делница Лакавица - Неготино 
(Пепелиште) 

Март 
Отворена 

постапка 

40 
Санација на мост над река Вардар  на 

регионален пат Р1103, делница Лакавица 
- Неготино (Пепелиште) 

Март 
Отворена 
постапка 

41 Средства за хигиена март 
Прибирање 
на понуди 

42 
Кафе и други материјали за приготвување 

на топли напитоци 
Март 

Прибирање 
на понуди 

43 Услуги за проценка на имот Март 
Прибирање 
на понуди 

44 Ролни за фискални печатари Март 
Отворена 
постапка 

45 
Осветлување на раскрсници, клучки, 

тунели и мостови  на државните патишта 
март 

Отворена 
Постапка 

46 
Изработка на Проектна документација за 

мост бр. 3 на регионален пат Р1103, 
делница Лакавица - Неготино 

март 
Отворена 
Постапка 

47 
Санација на свлечиште на државен пат 

Р2238 делница Маврово-Галичник 
Март 

Отворена 

постапка 

48 
Поставување на сообраќајна 

сигнализација и опрема на државен пат 
А3, делница  Буково-Охрид 

март 
Отворена 

Постапка 

49 

Изработка на проектна документација за 

реконструкција и рехабилитација на 
државен пат А2, делница Тетово-

Гостивар на ниво на стандарден автопат 

март 
Отворена 
постапка 

50 

Изработка на проектна документација  за  
рехабилитација на автопати,делници:  

-Хиподром-Миладиновци 
- Миладиновци-Петровец 

-Петровец-Хиподром 

март 
Отворена 
постапка 

51 
Изработка на проектна документација  за  

рехабилитација на државни патишта 
финансирани од ЕБОР 

март 
Отворена 
постапка 

52 
Превентивно и адаптивно одржување на 

WEB страна 
март 

Прибирање 
на понуди 

53 
Одржување на систем за евиденција на 

работно време 
март 

Прибирање 
на понуди 

54 

Санација на свлечиште Р1208, делница 

Струга -Радожда на км 18+000 (м.в. Елен 
Камен) 

март 
Отворена 
постапка 

55 
Надзор на рехабилитации на државни 

патишта од рамковна спогодба 
Март 

Отворена 
постапка 
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56 
Изработка на проектна документација  за  

автопат Прилеп-Битола 
Април 

Отворена 
постапка 

57 

Изработка на проектна документација  за    

наплата на патарина на делница 
Д.Капија-Смоквица ( затворен систем ) 

Април 
Отворена 
постапка 

58 
Услуги за обезбедување на наплатни 

станици 
Април 

Отворена 
постапка 

59 
Чистење патни канавки и канали риголи 
пропусти, кресање банкини, оформување 

на берми 
Април 

Отворена 
постапка 

60 
Одржување на компјутери и компјутерска 

опрема  
Април 

Прибирање 
на понуди 

61 Изработка на геодетски елаборати Април 
Отворена 
постапка 

62 
Одржување на Објекти на државни 

патишта 
Април 

Отворена 
постапка за 
доделување 

на договор за 

ЈН со 
склучување 
на рамковна 

спогодба 

63 
Изработка на проектна документација  за 

државен пат А3, обиколница на Ресен 
април 

Отворена 
постапка 

64 
Изработка проектна документација за 

санација на повеќе свлечишта на Р1108 
(С. Вода-Кожуф) 

Април 
Отворена 
постапка 

65 

Опрема за компјутерска мрежна 
периметарска заштита со вклучени 

алатки за дијагностика на мрежниот 
сообраќај (backup/failover) 

Април 
Прибирање 
на понуди 

66 
Надзор на изградба  на државен пат  

Р1402,делница Старо Коњарево – Ново  
Коњарево                                        

Април 
Отворена 
постапка 

67 
Изработка на проектна документација  за    

рехабилитација на државен пат 

Р1212,делница  Охрид-Св.Наум 

април 
Отворена 
постапка 

68 
Поставување на обложни мрежи на 

косини за заштита од одрони на државни 
патишта 

април 
Отворена 
постапка 

69 

ИТ Услуги -   Сигуроносна проверка, 
тестирање и ревизија на ИТ 

инфраструктурата во ЈПДП од несакани 
напредни ИТ напади и пенетрациско 

тестирање 

Април 
Прибирање 
на понуди 

70 
Стручни обуки за Информатички 

Технологии 
Април 

Прибирање 

на понуди 

71 
Набавка со одржување на апликација за 

мобилни уреди за приказ на содржини од 
камери и услуги на ЈПДП 

Април 
Прибирање 
на понуди 

72 Фискални печатари Април 
Прибирање 
на понуди 

73 
Реконструкција на настрешници на 

наплатни станици на коридор 8 
Април 

Отворена 
постапка 

74 Електрични апарати и уреди Април 
Прибирање 
на понуди 



Република Македонија 

Јавно претпријатие за државни патишта  
 

 

 

5 

 

75 
Опрема за систем за електронска наплата 

на патарина на постоечките наплатни 

станици на Коридор 8 

Мај 
Отворена 
постапка 

76 Компјутери и компјутерска опрема  Мај 
Отворена 
постапка 

77 
Надзор на реконструкција и 

рехабилитација на државен пат А2, 
делница Крива Паланка – Деве Баир 

Мај 
Отворена 
постапка 

78 Сефови за наплатни станици Мај 
Прибирање 
на понуди 

79 

Изработка на проектна документација за 
Изградба на АБ плочест пропуст кај 

с.Калково  на Р1105 ( Удово – Валандово 
) 

мај 
Отворена 

постапка 

80 
Набавка со инсталација на пасивна и 
активна компјутерска мрежна опрема 

мај 
Отворена 
постапка 

81 

Надградба и адаптивно одржување на 
систем за мониторирање и достапност и 

перформанси на ИТ инфраструктурата на 
ЈПДП 

мај 
Прибирање 
на понуди 

82 
Реконструкција на бетонски коловози на 

наплатни станици на Коридор 8 
Мај 

Отворена 
постапка 

83 
Експресно пренесување на пратки – брза 

пошта  
Јуни 

Прибирање 
на понуди 

84 
Лиценци за антивирус софтвер и софтвер 

за канцалариско работење 
Јуни 

Прибирање 
на понуди 

85 
Санација на свлечиште  на Р2433 ( 

Радовиш – Конче ); 
јуни 

Отворена 
Постапка 

86 
Градежни работи за комплетирање на 
клучка  Хиподром на државен пат А2 

јуни 
Отворена 
постапка 

87 
Изградба  на државен пат  Р1402, делница 

Старо Коњарево – Ново Коњарево  
Јуни 

Отворена 

постапка 

88 
Изработка на проектна документација  за  
експресен пат, делница Струмица-гр. Со 

Р.Бугарија 
јуни 

Отворена 

постапка 

89 
Надзор за Санација на свлечиште на 

Р1205 (Кратово-Пробиштип) 
Јуни 

Прибирање 
на понуди 

90 
Изработка на проектна документација за 

клучка Требош на државен пат А2 
Јуни 

Отворена 
постапка 

91 
Изработка на проектна документација за 

заштитна ограда на Обиколница на 
Битола 

Јуни 
Отворена 

постапка 

92 
Санација на свлечиште на Р1205 

(Кратово-Пробиштип) 
јули 

Отворена 
постапка 

93 
Сервисирање и тековно одржување на 

фискални печатари 
Август 

Отворена 
постапка 

94 Одржување на агрегати Август 
Прибирање 
на понуди 

95 Ситен инвентар Август 
Прибирање 

на понуди 

96 ХТЗ опрема Август 
Прибирање 
на понуди 

97 
Софтвер за евиденција на основни 

средства 
август 

Прибирање 
на понуди 

98 
Изработка на проектна документација  за  
спој  на експресен пат А2,делница Крива 
Паланка-спој со постоен магистрален пат 

Септември 
Отворена 
постапка 



Република Македонија 

Јавно претпријатие за државни патишта  
 

 

 

6 

 

99 
Одржување и надградба на постоечкиот 

електронски систем за наплата на 
патарина 

Септември 
Отворена 
постапка 

100 
Технички преглед и регистрација на 

моторни возила 
Септември 

Прибирање 
на понуди 

101 
Дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација 
Септември 

Прибирање 

на понуди 

102 Хартија за фотокопир и хартија за плотер Септември 
Прибирање 
на понуди 

103 
Поставување на заштитна звучна ограда 

на државни патишта 
Септември 

Отворена 
постапка 

104 
Надзор на градежно санациски работи на 

мост Бр.1 р.Лакавица на Р1103 
Септември 

Отворена 
Постапка 

105 
Изработка на проектна документација  за  

изградба на автопат А2,делница 
Гостивар-Букојчани 

септември 
Отворена 
постапка 

106 

Обележување на патен појас – 
експроприционен појас, проценка на 
вредноста на земјиште, земјоделски и 

шумски култури и вештачење на објекти  

октомври 
Отворена 
постапка 

107 Печатени материјали Октомври 
Отворена 
постапка 

108 
Градежно санациски работи на мост Бр.1 

р.Лакавица на Р1103 
октомври 

Отворена 
Постапка 

109 
Изградба на АБ плочест пропуст кај 

с.Калково  на Р1105 ( Удово – Валандово 
) 

октомври 
Отворена 
Постапка 

110 
Изработка на проектна документација  за  

државен пат  А2,делница Романовце-
Страцин на ниво на експресен пат 

октомври 
Отворена 
постапка 

111 
Изработка на дополнителна проектна 

документација  за  автопат А2,делница 
Струга-Ќафасан 

октомври 
Отворена 
постапка 

112 
Изработка на проектна документација  за  
државен пат А2,делница К. Паланка-Гр. 
со  Р.Бугарија на ниво на експресен пат 

ноември 
Отворена 
постапка 

113 
Изработка на проектна документација  за  
државен пат А4 на ниво на експресен пат 

Радовиш-Струмица 
ноември 

Отворена 
постапка 

114 
Изградба на заштитна ограда на 

Обиколница на Битола 
ноември 

Отворена 
постапка 

 

Планот за јавните набавки е изработен спрема потребите 

утврдени со Годишната програма за изградба, реконструкција, 

рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2018 

година. 
 

 

 

 

  

 


