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  Република Северна Македонија 
  Влада на Република Северна Македонија 
  Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти   

 
 

 

  Врз основа на член 75 став 1 од Законот за јавните набавки, член 14 од Деловникот за работа на Комитетот за истрага на 
воздухопловни несреќи и сериозни инциденти, Претседателот на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни 
инциденти, донесе : 

 

П Л А Н 
за доделување на договори за  јавни набавки за потребите на  

Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти во 2022 година 
 
 

Член 1 
(1) Планот за јавни набавки на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти за 2022 година се состои 

од следните позиции: 

Ред. Бр. 
Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната 

спогодба 
Шифра 

според ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Проценета вредност на 
договорот/рамковната 

спогодба без ДДВ 
(денари) 

Вид на постапка 

1 2 3 4 5 6 

А. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки 

1.  Набавка на гориво  Јуни 290.000,00 Набавка од мала вредност 

Б. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги 

1.       

 
 
 
 

Член 2 
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  (1) Постапките за доделува на договори за јавни набавки / рамковни спогодби предвидени во член 1 од овој План, ќе се 
реализираат со средства обезбедени од буџетот на РСМ и од други средства. 
  (2) Реализацијата на овој План ќе се спроведува согласно Планот и Програмата за работа на Комитетот  за 2022 година. 
  (3) За реализација на овој План овластен е Претседателот на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни 
инциденти. 
 

Член 3 
  (1) Измени и дополненија на овој План врши Претседателот на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни 
инциденти. 
  (2) Овој План влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

Комитетот  
за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни 

инциденти  
Претседател 

                                   Зоран А. Илиевски 
_____________________________ 


