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Ред. 
Број Предмет на договор за јавна набавка/рамковна спогодба

Шифра 
според 
ЗПЈН

Вид на договор 
за јавна набавка Вид на постапка

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец)

Забелешка

1 2 3 4 5 7 8

1 Стручна литература и часописи Стоки Набавка од мала 
вредност Јануари Средствата се однесуваат за 1 година

2 Набавка на канцелариски материјали Стоки Отворена постапка Септември Средствата се однесуваат за 2 години

3 Набавка на информатичка и телекомуникациска опрема Стоки Отворена постапка Февруари Средствата се однесуваат за 1 година

4 Набавка на тонери и кертриџи за печатари, копир апарати и факс 
апарати и резервни делови за печатари, копир апарати и факс апарати Стоки Поедноставена 

отворена постапка Март Средствата се однесуваат за 2 години

5 Стручна литература и часописи од областа на градежништвото Стоки Набавка од мала 
вредност Мај

6 Набавка на ласерски колор печатар А3 формат со вграден скенер Стоки Набавка од мала 
вредност Мај

7 Набавка на опрема потребна за вршење стручен надзор над изградба 
на објекти Стоки Набавка од мала 

вредност Мај

8
Набавка на автомобили за потребите за спроведување на Проектот F/P 
1674 - изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи 
групи, кофинансиран од Банката за развој при Советот на Европа

Стоки Отворена постапка Февруари

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНА
- пречистен текст -

Согласно Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година бр. 02-4407/4-2 од 18.05.2020, донесена на 55-ти состанок на Одбор на 
Директори на АДИССДП

I. ДОГОВОРИ И РАМКОВНИ СПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА СТОКИ
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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНА
- пречистен текст -

Согласно Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година бр. 02-4407/4-2 од 18.05.2020, донесена на 55-ти состанок на Одбор на 
Директори на АДИССДП

9 Набавка на лична заштитна опрема (ЛЗО) и работна облека (за 
обезбедувачи на имот и лица) Стоки Поедноставена 

отворена постапка Февруари

1. Набавка на лична заштитна опрема заради превземање на 
мерки за спречување и намалување на ризиците и 

обезбедување на безбедност и здравје при работа на 
работниците, согласно Законот за безбедност и здравје при 

работа (Службен весник на РМ 92/07...231/18).
2. Набавка на работна опрема за работниците за 

обезбедување (обезбедувачи на имот и лица за сопствени 
потреби на правното лице) кои обезбедувањето го вршат во 

работна облека согласно член 58 од Закон за приватно 
обезбедување (Службен весник на РМ бр. 166/12, 164/13, 

148/15, 193/15 и 55/16).

10 Набавка на знаци за опасност, упатства за безбедна работа, табли, 
налепници и слично (со различни димензии) Стоки Набавка од мала 

вредност Март
Согласно Законот за безбедност и здравје при работа  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.92/07 ... 
231/18) согласно член 14 став 2 

11 Набавка на средства за хигиена Стоки Поедноставена 
отворена постапка Ноември Средствата се однесуваат за 2 години

12 Набавка на течни горива Стоки Поедноставена 
отворена постапка Март Набавката се однесува за 2 години

13

14 Набавка на водотопна боја за обележување на тревниот терен на 
„Национална арена Тодор Проески“ Скопје Стоки Набавка од мала 

вредност Мај
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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНА
- пречистен текст -

Согласно Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година бр. 02-4407/4-2 од 18.05.2020, донесена на 55-ти состанок на Одбор на 
Директори на АДИССДП

15

Набавка на  материјали потребни за одржување на тревната површина 
на ,,Национална арена Тодор Проески“ - Скопје
- Тревен бусен
- семе,тресет и речен песок
- артикли за прихрана и заштита    

Стоки Отворена постапка Март

16 Набавка на електрична енергија Стоки Отворена постапка Април Средствата се однесуваат за 2 години

17 Набавка на производи за бифе и пијалоци Стоки Поедноставена 
отворена постапка Мај Средствата се однесуваат за 2 години

1 Осигурување на имот и опрема и осигурување на работници од 
несреќен случај (незгода) на ниво на Друштвото Услуги Отворена постапка Декември Средствата се однесуваат за 1 година

2 Менаџерско осигурување и осигурување на неизвршните членови на 
Одбор на Директори Услуги Отворена постапка Јуни Средствата се однесуваат за 1 година

3 Обуки за вработени во Секторот за финансии, информатика и комерција Услуги Набавка од мала 
вредност Јануари Средствата се однесуваат за 1 година

4 Сервисирање и одржување на информатичка и телекомуникациска 
опрема Услуги Набавка од мала 

вредност Февруари Средствата се однесуваат за 2 години

5 Телекомуникациски услуги Услуги Отворена постапка Март Средствата се однесуваат за 2 години

II. ДОГОВОРИ И РАМКОВНИ СПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА УСЛУГИ
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Согласно Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година бр. 02-4407/4-2 од 18.05.2020, донесена на 55-ти состанок на Одбор на 
Директори на АДИССДП

6 Интервентно, превентивно и адаптивно одржување на ЕРП систем 
„ЛУКА 2010“ и ДМС Систем „Оригами“ Услуги Отворена постапка Март Средствата се однесуваат за 2 години

7 Обуки на вработени во ИТ Услуги Набавка од мала 
вредност Јуни Средствата се однесуваат за 2 години

8
Превод на деловни документи од македонски на англиски, српски, 
хрватски, словенечки, босански, црногорски и албански и обратно (ЕНП 
квалитет)

Услуги Набавка од мала 
вредност Јуни започнување на постапка по исцрпување на 

средствата од претходната набавка

9 Закупување на простор за објава на огласи и известувања во новинско 
издавачки куќи Услуги Поедноставена 

отворена постапка Февруари

10

Програма за геомеханички истражни работи со ревизија, геомеханички 
истражни работи со елаборат и ревизија на елаборатот за комерцијален 
објект ГП 4.66 Милан Мијалковиќ бб во Скопје
(ЕНП квалитет)

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Февруари

11

12

13
Изработка на проектна документација за објект ГП  04.01Јужен дел - 
Централно градско подрачје во Скопје
(ЕНП квалитет)

Услуги Отворена постапка Февруари
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Директори на АДИССДП

14 Конкурс за избор на идејно решение за објект Дом на спортови во Скопје 
на ГП 1.7, локалитет И 14 во Општина Аеродром Услуги

Конкурс за избор на 
идејно решение со 

доделување на награди 
и ќе заврши со постапка 

со преговарање без 
објава на оглас

Јануари

Повремена групна набавка согласно член 62 од ЗЈН 
и Договор бр. 03-11643/1 од 08.10.2018 година. 
Вкупна вредност на набавката 25.000.000,00. 
АДСДП учествува со средства во висина до 

5.000.000,00 денари без ДДВ. Останатите средства 
се обезбедуваат од останатите учесници во 

групната набавка.

15
Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалните 
објекти  ГП  04.01 Јужен дел - Централно градско подрачје во Скопје
(ЕНП квалитет)

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Март

16
Изработка на проектна документација за објект ГП 4.66 Милан 
Мијалковиќ бб во Скопје 
(ЕНП квалитет)

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Март

17

18

19
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20

21

22
Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалниот 
објект  ГП 4.66 Милан Мијалковиќ бб во Скопје
(ЕНП квалитет)

Услуги Набавка од мала 
вредност Мај

23
Изработка на проектна документација за објект АРМ четврт 1 Блок 2 
објект 2.1 во Битола
(ЕНП квалитет)

Услуги Отворена постапка Април

24
Изработка на проектна документација за објект АРМ четврт 1 Блок 2 
објект 2.2 во Битола
(ЕНП квалитет)

Услуги Отворена постапка Јануари

25
Изработка на проектна документација за објект Бејбунар блок 7.11 во 
Охрид
(ЕНП квалитет)

Услуги Отворена постапка Мај

26
Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалниoт 
објект АРМ четврт 1 Блок 2 објект 2.2 во Битола
(ЕНП квалитет)

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Февруари

27
Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалниoт 
објект АРМ четврт 1 Блок 2 објект 2.1 во Битола
(ЕНП квалитет)

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Јуни

28
Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалниoт 
објект Бејбунар блок 7.11 во Охрид
(ЕНП квалитет)

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Јули
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29

30

Контрола на квалитет на вграден бетон за изградба на објекти со 
станови наменети за продажба и тоа објектите АРМ четврт 1 Блок 2 
објект 2.2 во Битола и Бејбунар блок 7.10 во Охрид
(ЕНП квалитет)

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Јуни

31
Контрола на квалитет на вграден бетон за изградба на објекти со 
станови наменети за лица во социјален ризик  и други ранливи групи
(ЕНП квалитет)

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Февруари

32

33 Резервација и набавка на авионски билети за службени патувања Услуги Набавка од мала 
вредност Февруари

34

Одржување, сервисирање и испитување на ПП апарати и стабилни 
инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање 
на експлозивни смеси во АДИССДП - Скопје и набавка на ПП апарати и 
опрема    

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Јануари

Одржување на целокупната противпожарна опрема во АД во 
сите организациони делови (Подружници) на АД и тоа ПП 

апарати и стабилни инсталации за откривање и гаснење на 
пожари,  која согласно законот за пожарникарство и 

подзаконските акти мора да се сервисира и одржува во 
исправна состојба секоја година (на 12 месеци) и Поради 
дотрајаност и замена на нова ПП опрема во целото АД, а 
согласно законските обврски потребно е да се обезбедат 

нови ППапарати и опрема за истата
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35
Одржување и сервис на видео надзорот во АД за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката - Скопје 

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Февруари

Одржувањето се однесува на сите видео системи кои се 
инсталирани на повеќе локации односно, организациони 

делови на АД и тоа: седиштето ул.ОрцеНиколов бр.138 во 
Скопје, Национална Арена Тодор Проески во Скопје, сите 
катни гаражи во Скопје: Разловечко востание, Солунски 

конгрес ,Кресненско востание и Смилевски конгрес

36
Изработка на Проценка на загрозеност од елементарни непогоди и 
други несреќи и План за заштита и спасување и Правилник за заштита 
од пожари и експлозии

Услуги Набавка од мала 
вредност Април

Согласно Законот за заштита и спасување („Сл.Весник на 
РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08 ,124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 

129/15, 71/16, 106/16 и 83/18)

37 Сервисирање и поправка на службени патнички возила и мотоцикли Услуги Поедноставена 
отворена постапка Февруари

38 Одржување на хигиена на службени патнички возила и мотоцикли Услуги Набавка од мала 
вредност Февруари

39 Набавка за спроведување процедура интерна проверка во согласност 
со стандардот ISO 9001:2015 Услуги Поедноставена 

отворена постапка Март

40
Tековно и инвестиционо одржување на објектите со кои стопанисува АД 
за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор 
од значење за Републиката-Скопје и обврски во гарантен рок

Услуги Отворена постапка Февруари

41 Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на лифтови и 
лифтовски постројки Услуги Отворена постапка Мај
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42 Набавка на услуга за прв технички преглед и периодични технички 
прегледи на лифтови и лифтовски постројки Услуги Набавка од мала 

вредност Септември

43
 Набавка на услуга за тековно и инвестиционо одржување и 
сервисирање  на аудио систем за озвучување на  „Национална арена 
Тодор Проески“ Скопје

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Ноември

44
Набавка на услуги за тековно и инвестиционо одржување и 
сервисирање на рефлекторски систем и осветлување на „Национална 
арена Тодор Проески“ Скопје

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Ноември

45
Набавка на услуги за тековно и инвестиционо одржување и 
сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео 
бимови на  „Национална арена Тодор Проески“ Скопје

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Ноември

46
Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на системот за 
билети и контролиран пристап до стадионот на „Национална арена 
Тодор Проески“ Скопје

Услуги Набавка од мала 
вредност Декември

47
Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на  дизел 
агрегатски постројки на катни гаражи и „Национална арена Тодор 
Проески“ - Скопје

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Април

48 Набавка на услуга за одржување на хигиена со одвоз на смет и снег на 
катни гаражи и на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје Услуги Отворена постапка Декември

49
Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање  на 
механизација и разни прислужни машини на „Национална арена Тодор 
Проески“ Скопје

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Февруари
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50
Набавка на услуга за вршење на контролни прегледи потребни за 
добивање на Сертификат за стадион и безбедност на „Национална 
арена Тодор Проески“ Скопје

Услуги Набавка од мала 
вредност Април

51
Набавка на услуги за  тековно инвестиционо одржување на 
автоматскиот систем за полевање на тревата на „Национална арена 
Тодор Проески“ Скопје

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Мај

52
Набавка на услуги за тековно одржување и сервисирање на паркинг 
системот за регулирање на влез и излез од паркиралишта со кои 
стопанисува АДСДП

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Февруари

53

Набавка на услуга за тековно и инвестиционо одржување и 
сервисирање на електрични, водоводни и машински инсталации, со 
системот за греење на теренот на „Национална арена Тодор Проески“ 
Скопје

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Март

54
Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на фекални, 
водоводни и противпожарни пумпи  на „Национална арена Тодор 
Проески“ Скопје

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Март

55
Набавка на услуга за технички прегледи и периодично испитување на 
системи  за громобранска заштита и  заземјување на катни гаражи и 
„Национална арена Тодор Проески“ Скопје

Услуги Набавка од мала 
вредност Февруари

56 Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на УПС 
системи на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје Услуги Поедноставена 

отворена постапка Февруари

57
Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на  Автоматски 
систем за паркирање на возила во катна гаража Солунски Конгрес 
(лифтови,картови и слајдери за транспорт на возила)

Услуги Поедноставена 
отворена постапка Јуни
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58 Одржување на систем за електронска евиденција Услуги Поедноставена 
отворена постапка Јануари Средствата се однесуваат за 2 години

59 Изнајмување на мултифункциски уреди, печатачи и скенери Услуги Поедноставена 
отворена постапка Февруари Средствата се однесуваат за 2 години

60 Изработка на проектна документација за објект ГП2.3.03 ДУП за 
ЧЕТВРТ 2 во Прилеп Услуги Поедноставена 

отворена постапка Мај

61 Изработка на проектна документација и програма за геомеханички 
истражни работи за објект У.П. N9 Сењак 4 во Штип Услуги Поедноставена 

отворена постапка Мај

62 Ревизија на проектна документација за сите фази за објект ГП2.3.03 
ДУП за ЧЕТВРТ 2 во Прилеп и објект У.П. N9 Сењак 4 во Штип Услуги Поедноставена 

отворена постапка Мај

1 Градежни работи за изградба на објект  ГП  04.01 Јужен дел - 
Централно градско подрачје во Скопје Работи Отворена постапка Август

2 Градежни работи за изградба на објект АРМ четврт 1 Блок 2 објект 2.2 
во Битола Работи Отворена постапка Јуни

III. ДОГОВОРИ И РАМКОВНИ СПОГОДБИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА РАБОТИ
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3 Градежни работи за изградба на објект Борка Талески бр. 76 во Прилеп Работи Отворена постапка Март

4 Градежни работи за изградба на објект Бејбунар блок 7.10 во Охрид Работи Отворена постапка Јули

5 Градежни работи за изградба на објект Дом на спортови во Скопје на ГП 
1.7, локалитет И 14 во Општина Аеродром Работи Отворена постапка Август

Повремена групна набавка согласно член 62 од ЗЈН 
и Договор бр. 03-11643/1 од 08.10.2018 година. 

Вкупна вредност на набавката 1.137.750.000,00. 
АДСДП учествува со средства во висина до 
274.700.000,00 денари без ДДВ. Останатите 

средства се обезбедуваат од останатите учесници 
во групната набавка.

6 Градежни работи за изградба на објект Борис Кидрич
Ламела 2 во Пехчево Работи Отворена постапка Февруари

7 Градежни работи за изградба на објект  Венец 2 Ламела 1 и 2 во Дебар Работи Отворена постапка Февруари

8 Градежни работи за изградба на објект ГП 5.6.1 во Гевгелија Работи Отворена постапка Февруари

9 Градежни работи за изградба на објект Блок 40.
дел индустриска зона - Локалитет 1 ГП 2.1 во Велес Работи Отворена постапка Февруари
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10 Градежни работи за изградба на објект УB 41 ГП 8 Сарај Скопје Работи Отворена постапка Февруари

11 Градежни работи за изградба на објект ГП 1 Блок 5 во Демир Капија Работи Отворена постапка Февруари

12 Градежни работи за изградба на објект Драчевик Б 2.3 XIII бригада во 
Кочани Работи Отворена постапка Март

13 Градежни работи за изградба на објект ГП2.3.03 ДУП за ЧЕТВРТ 2 во 
Прилеп Работи Отворена постапка Април

14 Градежни работи за изградба на објект У.П. N9  Сењак 4 во Штип Работи Отворена постапка Април
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