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                       ОИ 05 –Ф 7.4/4             
  

           
              

 
 
 
 

 
ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 

 
 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 
Извештај за планирани и спроведени постапки за јавни набавки за период од 01.01.-31.12.2017година 
 

Р.бр Предмет на договорот за јавна 
набавка/рамковна спогодба 

Потпишан договор за 
јавна набавка/рамковна 

спогодба 

Рок за 
извршување 

од ден на 
доставување 
писмен налог 

Вредност на 
договорот со 

ДДВ 
Реализација 

 
% на 

реализац
ија 

 
I. Договори и рамковни 
спогодби за јавни набавки на 
стоки 

Назив на 
економскиот 

оператор 

Дата на 
потпишување 

на договор  

 
  

 

1. Набавка на горива за патнички 
моторни возила 

,,МАКПЕТРОЛ,, 
АД Скопје 10.07.2017 

 

веднаш 1.000.000,00 89.948,00 
 

9% 

2. 
 

Набавка на спортска опрема  
 

ДППУ 
,,ЦЕБОТЕКС,, 

Доо Скопје 
10.07.2017 

 
3 дена 350.000,00 347.512,00 

 
99,29% 

3.1 Набавка на хигиенски средства 
ТДПП 

,,ТРГОЈУГ,, Доо 
Скопје 

06.09.2017 
 

1 ден 46.572,00 16.659,00 
 

35,77% 

3.2 Набавка на пијалоци и 
засладувачи 

ДППУ ,,ТРИ М 
ТРЕЈД,, Дооел 

Илинден 
06.09.2017 

 
1 ден 146.317,00 27.935,00 

 
19,09% 

4. 
 

Набавка на канцелариски 
материјали 
 

ДТУ ,,ЕУРО 
ОФИС,, Дооел 

Скопје 
06.09.2017 

 
1 ден 158.560,00 20.838,00 

 
13,14% 
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5.1 

Набавка на промотивен 
материјал (македонски 
ракотворби, плакети, значки, 
медали, пехари  

 

ТДПТУ 
,,АГЕНС,, Доо 

Скопје 
11.09.2017 

 
 

2 дена 140.006,00 2.648,00 
 

1,89% 

5.2 

Набавка на промотивен 
материјал (папки, благодарници, 
кеси, розетни, дигитален печат , 
табли и други производи од 
плексиглас и акрилни материјали 
и кристали со можност за 3Д 
гравирање 

 
 

ДППСУ 
,,ДИЈАГ,, Доо 

Скопје 
11.09.2017 

 
 
 

2 дена 379.984,00 / 

 
 
 
/ 

6. Набавка на пелети за греење 

ТДПТУ ,,ЈОКИ,, 
Дооел 

Илинден 
15.09.2017 

 
2 дена 626.787,00 141.715,00 

 
22,61% 

7. 
Набавка на лесно масло за 
греење за грејна сезона 
2017/2018  година 

ДПТУ ,,ПУЦКО 
ПЕТРОЛ,, 

Дооел 
Пласница,  

подружница 
Скопје 

11.09.2017 

 
 
 

1 ден 200.000,00 69.203,00 

 
 
 
34,60% 

 
II. Договори и рамковни 
спогодби за јавни набавки на 
услуги 

Назив на 
економскиот 

оператор 

Дата на 
потпишување 

на договор  

Рок за 
извршување 

од ден на 
доставување 
писмен налог 

Вредност на 
договорот со 

ДДВ 
Реализација 

 
% на 

реализац
ија 

8. 

Набавка на  5 лиценци за 
пристап до електронска збирка 
на важечки пречистени 
македонски прописи 

АКАДЕМИК 
Дооел Скопје 14.02.2017 

 

веднаш по 
склучување на 

Договорот 
70.800,00 64.900,00 

 
 

91,67% 
 
 

9.1 Набавка на услуги за мобилна 
телефонија  

оне.Вип ДОО 
Скопје и  18.04.2017 

веднаш по 
достава на 

налог 
1.000.000,00 141.778,00 

 
14,18% 

9.2 Набавка на услуги за фиксна 
телефонија и интернет 

Македонски 
Телеком АД 

Скопје 
18.04.2017 

веднаш по 
достава на 

налог 
2.000.000,00 700.000,00 

 
35% 

10. 

Заловување и стручен третман 
на бездомни и нерегистрирани 
кучиња на територија на 
општина Илинден 

,,ВЕТЕРИНАРНА 
БОЛНИЦА,, Доо 

Скопје 
30.03.2017 

 

веднаш по 
достава на 

налог 
350.000,00 91.295,00 

 
 
26,08% 
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11. 

Терестична апликација на 
средство за уништување на 
ларви од комарци (ларвицидна 
дезинсекција) и терестична 
апликација на средство за 
уништување на возрасни форми 
на комарци (адултицидна 
дезинсекција) на подрачјето на 
општина Илинден 

ЈЗУ “ЦЕНТАР 
ЗА ЈАВНО 

ЗДРАВЈЕ” –
Скопје 

18.04.2017 

 
 
 
 

10 дена 306.800,00 59.747,00 

 
 
 
 

19,47% 

12. 

Дератизација  на  канализација  
по ревизиони шахти и 
дезинфекција  на јавни објекти 
на подрачјето на општина 
Илинден 

ДТУ “ТОКСИ - 
ВЕТ” Дооел 

Скопје 
30.03.2017 

 
 

10 дена 64.900,00 64.900,00 

 
 

100% 
 

13. 
Испитување на јавното мислење 
на жителите на општина 
Илинден 

ДПТУТ 
,,БРИМА,, Доо 

Скопје 
10.07.2017 

 
21 ден 208.433,00 208.433,00 

 
100% 

14. 

Вршење на стручен надзор при 
изградба на новопланирани 
улици, при санација, 
реконструкција и рехабилитација 
на локални улици и патишта и 
изградба на цевкасти и плочасти 
пропусти 

ДИПУ 
,,Филиан,, 

Дооел Скопје 
25.07.2017 

 
 

веднаш по 
добивањето на 
писмен Налог 

1.000.000,00 37.235,00 

 
 
 

3,72% 

15.1 
Изработка на основен проект за 
рехабилитација на локален пат 
Кадино-клучка автопат А4 

ДГТУ ,,Еуро 
Роад Дизајн 
Груп,, Доо  

Скопје  
14.07.2017 

5 дена 
(подготовка) 

30 дена  
(за изработка)  

 

260.000,00 / 

 
 
/ 

15.2 
Ревизија на основен проект за 
рехабилитација на локален пат 
Кадино-клучка автопат А4 

ЗИМ ,,СКОПЈЕ,, 
АД Скопје 14.07.2017 

1 ден 
(подготовка) 

5 дена  
(за ревизија) 

40.000,00 / 
 
/ 

16.1 

Изработка на основен проект за 
изградба на армирано бетонски 
плочаст мост над одводен канал 
кај меморијален центар во 
населба Јака, Марино 

ДГТУ ,,Еуро 
Роад Дизајн 
Груп,, Доо  

Скопје  
14.07.2017 

 

5 дена 
(подготовка) 

30 дена  
(за изработка)  

 

200.000,00 / 

 
 
/ 
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16.2 

Ревизија на основен проект за 
изградба на армирано бетонски 
плочаст мост над одводен канал 
кај меморијален центар во 
населба Јака, Марино 

ДПИИ 
,,БАЛКАН 

КОНСАЛТИНГ,, 
Доо Скопје 

14.07.2017 

 

1 ден 
(подготовка) 

5 дена  
(за ревизија) 

50.000,00 / 

 
 
/ 

17. 

Изнајмување на опрема за 
озвучување на настани и 
манифестации и опрема за 
специјални намени 

ДТПУ 
,,БАВАРИЈА,, 

Дооел 
с.Марино 

10.07.2017 

 

во точно 
утврдениот 

термин 
250.000,00 47.500,00 

 
 

19% 
 

18. Набавка на услуги за 
привремени вработувања 

АПВ ,,СПИД,, 
Скопје 25.07.2017 

најкасно до  
15-ти во 
месецот 

2.000.000,00 355.787,00 
 

17,79% 

19.1 Сервисирање и одржување на 
компјутери, лаптопи и принтери  

ДПТУ 
,,ФОРНЕТ,, 

Дооел Скопје 
06.09.2017 

 
 

1 ден 200.000,00 / 
 
/ 

19.2 Сервисирање и одржување на 
копир апарати 

ДТГМ 
,,ИМПЕГНА,, 

Дооел Скопје 
06.09.2017 

 
 

1 ден 300.000,00 23.515,00 
 

7,84% 

20. Сервисирање и одржување на 
моторни возила 

ДСМВТУ 
,,СТИВ 92 

Стевче,, Дооел 
Скопје 

06.09.2017 

1 ден (мали 
поправки) 

5 дена  
(ремонт) 

342.200,00 / 
 

 

/ 

21. 

Превоз на ученици за потребите 
на основните училишта на 
територија на Општина Илинден 
за учебна 2016/2017 година 

ЈСП ,,СКОПЈЕ,, 
Скопје 28.07.2017 

 
 

9 месеци  3.399.639,00 / 
 
/ 

22. 

Превоз на ученици за потребите 
на средното општинско стручно 
училиште ,,Илинден” за учебна 
2016/2017 година 

ЈСП ,,СКОПЈЕ,, 
Скопје 28.07.2017 

 
 

9 месеци 

 
2.466.450,00 / 

 
 
 

/ 

23. Услуги за обезбедување на 
објекти 

ДУТ ,,ГАРД,, 
Дооел Скопје 11.07.2017 

 

веднаш по 
достава на 

налог 
1.784.160,00 594.720,00 

 
33,33% 

24. Услуги за физичко архивирање и 
дигитализација 

ТДКАД 
,,ИНБОХ,, 

Дооел Скопје 
13.07.2017 

 
 

1 година 350.000,00 66.015,00 
 

18,86% 
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25.1 
Изработка на урбанистички план 
за село Илинден (измена и 
дополнување) 

ИУСЕ  ,,ИН-
ПУМА,, Доо  

11.07.2017  
  

1 ден 
(подготовка) 

30 дена  
(за изработка)  

259.612,00 / 
 
/ 

25.2 
Ревизија на урбанистички план 
за село Илинден (измена и 
дополнување) 

ДГАПИД 
,,СТУДИО 

АТРИУМ,, Доо 
Штип 

25.07.2017 

1 ден 
(подготовка) 

5 дена  
(за ревизија) 

35.400,00 / 

 
 

/ 

26.1 Печатење на општински весник и 
календар 

Печатница 
,,ЕВРОПА 92,, 
Дооел Кочани  

11.07.2017 
 

1 ден 450.000,00 263.340,00 
 

58,52% 

26.2 Печатење на отчет и друг вид на 
промотивен материјал 

ДГПУ ,,БРАНКО 
ГАПО,, Дооел 

Скопје 
11.07.2017 

 
1 ден 550.000,00 / 

 
/ 

27. 

Избор на училиште за странски 
јазици во рамките на Културно 
Едукативниот Центар во 
општина Илинден за учебна 
2017/2018 и 2018/2019 година 

Доставена е 
тужба до 

Управен суд на 
30.08.2017 

Добиено е 
Решение од 
Управен суд 

на 
24.10.2017 

 

Одлука за 
поништување 
на постапката 

01.11.2017 

/ Поништена 

 
 
/ 

28.1 

Изработка на основен проект за 
изградба на фекална, водоводна 
и атмосферска канализација во 
локалитет Јака, н.м.Марино 

ДООЕЛ 
,,ПРОИНГ,, 

Битола   

 
06.09.2017 

10 дена 
(подготовка) 

90 дена  
(за изработка) 

1.200.000,00 / 

 
 

/ 

28.2 

Ревизија на основен проект за 
изградба на фекална, водоводна 
и атмосферска канализација во 
локалитет Јака, н.м.Марино 

ДГТУ ,,АКВА-
ИНВЕСТ,, 

Дооел Скопје 

 
06.09.2017 

10 дена 
(подготовка) 

20 дена  
(за ревизија) 

100.000,00 / 

 
 

/ 

29. 

Ревизија на основен проект за 
примарна фекална 
канализациона мрежа и 
пречистителни станици за 
отпадни води во н.м.Илинден и 
н.м.Марино 

ДПОПТ 
,,РЕСУРС 

ЛТДИ,, Дооел 
Кавадарци 

23.08.2017 

 
1 ден  

(за подготовка) 
20 дена  

(за ревизија) 

50.000,00 / 

 
 
 

/ 

 
III. Договори и рамковни 
спогодби за јавни набавки 
на работи 

Назив на 
економскиот 

оператор 

Дата на 
потпишување 

на договор  

Рок за 
извршување 

од ден на 
доставување 
писмен налог 

Вредност на 
договорот со 

ДДВ 
Реализација 

 
% на 

реализац
ија 
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30. 
Реконструкција, рехабилитација 
и санација на општински улици и 
патишта  

Ф-ка КАРПОШ 
АД Скопје 31.07.2017 

10 дена 
(подготовка) 

10 дена  
(за изградба) 

14.500.000,00 11.897.302,00 82,05% 

31. 
Санација на локални улици и 
патишта оштетени при изградба 
на фекална канализација  

Ф-ка КАРПОШ 
АД Скопје 31.07.2017 

10 дена 
(подготовка) 

60 дена  
(за изградба) 

14.500.000,00 5.074.565,00 35% 

32. 
Отстранување на објекти склони 
на паѓање  и отстранување на 
бесправно изградени објекти 

Ф-ка КАРПОШ 
АД Скопје 10.07.2017 

 

3 дена 
(подготовка) 

 

2.000.000,00 / / 

33. 
Изградба и одржување на 
вертикална и хоризонтална 
сигнализација  

ДТУС ,,ВИА 
СИГНАЛ” 

Дооел Скопје 
11.07.2017 

1 ден 
(подготовка) 

10 дена  
(за вертикална 
сигнализација) 

5 дена  
( хоризонтална 
сигнализација) 

1.050.000,00 262.032,00 24,96% 

34. 
Изградба на цевкасти пропусти и 
изработка на канали за 
одводнување 

Ф-ка КАРПОШ 
АД Скопје 25.07.2017 

10 дена 
(подготовка) 

10 дена  
(за изградба) 

5.000.000,00 521.839,00 10,44% 

35. 
Реконструкција, рехабилитација 
и санација на улици во локални 
економски зони 

Ф-ка КАРПОШ 
АД Скопје 03.08.2017 

10 дена 
(подготовка) 

10 дена  
(за изградба) 

14.500.000,00 636.259,00 4,39% 

36. 
Реконструкција на системот за 
греење во административната 
зграда на општина Илинден 

ДТУ 
,,МАКОТЕРМ,, 
Дооел Скопје 

06.09.2017 

1 ден 
(подготовка) 

10 календарски 
дена  
(за 

реконструкција) 

465.360,00 465.360,00 100% 

 
Датум:                                                                      
02.01.2018                                                       Одделение за финансиски прашања 
                                                                                                                     Советник за јавни набавки 
                                                                                                       Весна Стојановска 


