
Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган:Министерство за правда, Управа за извршување на санкциите

I.1.2) Адреса: Димитрие Чуповски бр. 9

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ангела Анѓелкоска , адреса на е-пошта: AngelaAngelkovska@mjustice.gov.mk телефон/факс:
023116123/

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

Проценета
вредност

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Набавка на службени
легитимации

79000000-4

79716000-6
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

1.500.000,00
ден. Февруари

Набавка на летна
униформа и обувки за
потребите на
припадниците на
затворската полиција

35811200-4

18000000-9
Стоки Отворена

постапка
23.200.000,00
ден. Февруари

Набавка на ИТ опрема
за потребите на
Управата за
извршување на
санкциите

30000000-9Стоки Набавки од
мала вредност

400.000,00
ден. Февруари

Набавка на резервни
делови и услуги за
сервисирање на
моторни возила за
потребите на
Управата за
извршување на
санкциите

34330000-9Стоки Набавки од
мала вредност

600.000,00
ден. Мај

Набавка на опасачи за
потребите на

35811200-4

18000000-9
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

2.240.000,00
ден. Мај



Предмет на
договорот за јавна

набавка
ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт Забелешки Оглас

припадниците на
затворската полиција
Набавка на тонери за
потребите на
Министерство за
правда, Управа за
извршување на
санкциите

30125120-8

30000000-9
Стоки Набавки од

мала вредност
300.000,00
ден. Јуни

Набавка на
канцелариски
потрошен материјал за
потребите на
Управата за
извршување на
санкциите

22000000-0Стоки Набавки од
мала вредност

150.000,00
ден. Јули

Набавка на дизел
гориво - Еуродизел БС
(Д - Е V) за потребите
на Управата за
извршување на
санкциите

09000000-3Стоки Набавки од
мала вредност

600.000,00
ден. Јули

Набавка на
електрична енергија за
потребите на
Министерство за
правда и подрачните
одделенија

09310000-5Стоки Набавки од
мала вредност

600.000,00
ден. Ноември

Групна набавка со
Министерството за правда и
со Бирото за застапување на
Република Северна
Македонија пред
Европскиот суд за човекови
права - Постапката за
набавка на електрична
енергија предвидена во
годишниот план од 2020
година е во тек и се очекува
договорот да се склучи во
текот на јануари 2021 година

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

Проценета
вредност

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Набавка на услуги за сервисирање -
одржување на лифтови на објектот на
Министерство за правда

50750000-7Услуги Набавки од
мала вредност

90.000,00
ден. Јануари

Групна
набавка со
министерство
за правда

Набавка за услуга за интернет пристап за
период од една година 72400000-4Услуги Набавки од

мала вредност
340.000,00
ден. Јануари

Групна
набавка со
Министерство
за правда и со
Биро за
застапување
на Република
Северна
Македонија
пред



Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Европскиот
суд за
човекови
права

Набавка на услуги за објавување на
огласи во печатени медиуми 79000000-4Услуги Набавки од

мала вредност
500.000,00
ден. Февруари

Стручен надзор над Реконструкција на
трафостаници и пумпна станица во КПД
Идризово

71250000-5Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

780.000,00
ден. Март

Набавка на услуги за годишно
одржување, сервисирање и поправка на
опремата за пробација, сопственост на
Министерство за правда, Управа за
извршување на санкциите

50300000-8

72000000-5
Услуги Отворена

постапка
5.000.000,00
ден. Март

Набавка на услуга за годишно
одржување, сервисирање и поправка на
интегрираниот систем за управување со
Казнено-поправните установи во
Управата за извршување на санкциите

72000000-5

50300000-8
Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

3.500.000,00
ден. Април

Стручен надзор над Изградба на објекти
во КПД Идризово-Централна сервисна
единица, Притворско одделение и
Затворено одделение и Инфраструктура
(Сегмент 2)

71520000-9Услуги Отворена
постапка

67.089.304,00
ден. Мај

Стручен надзор над Изградба на одвод за
атмосферска вода во КПД Идризово до
река Вардар

71250000-5Услуги Набавки од
мала вредност

324.000,00
ден. Јуни

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

Проценета
вредност

Очекуван
старт Забелешки Оглас

Реконструкција на
трафостаници и
пумпна станица во
КПД Идризово

45454000-4Работи
Поедноставена
отворена
постапка

26.000.000,00
ден. Март

Предметот на набавката
Реконструкција на
трафостаници и пумпна
станица во КПД Идризово
е поделена на два дела и
тоа: ДЕЛ 1 -
Реконструкција на
трафостаници ТС 1
Машко отворено
одделение и ТС 2 Женско
одделение ДЕЛ 2 -
Реконструкција на
постојна пумпна станица
за санитарна и
противпожарна водa

Изградба на објекти
во Централна
сервисна единица,
Притворско
одделение и
Затворено одделение

45210000-2Работи Отворена
постапка

1.677.232.920,00
ден. Мај

Предметот на набавката е
поделен на три дела и
тоа : ДЕЛ 1 - Изградба на
објекти во Централна
сервисна единица со
инфраструктура во КПД



Предмет на
договорот за јавна

набавка
ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт Забелешки Оглас

во КПД Идризово
(Сегмент 2)

Идризово ДЕЛ 2 -
Изградба на објекти во
Притворско одделение со
инфраструктура во КПД
Идризово ДЕЛ 3 -
Изградба на објекти во
Затворено одделение со
инфраструктура во КПД
Идризово

Изградба на одвод за
атмосферска вода во
КПД Идризово до
река Вардар

45000000-7Работи
Поедноставена
отворена
постапка

10.800.000,00
ден. Јуни
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