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ОПШТИНА  ИЛИНДЕН 

 
 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Извештај за спроведени и реализирани постапки за јавни набавки согласно  

Годишниот план за јавни набавки за 2016 година и  
Измените и дополните на Годишниот план за јавни набавки за 2016 година 

 

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 

 
I. Договори и рамковни 
спогодби за јавни набавки на 
стоки 

Назив на 
економскиот 

оператор 

Дата на 
потпишување 

на договор  

 
 

1. 
Набавка на уметнички столбови 
за паркот ,,Галерија на 
отворено,, 

ДУУ ,,ГАРДЕН 
АРТ ПЕТКОВ,, 
Дооел Скопје 

02.02.2016 
од 8-12 
месеци 6.340.650,00 

2. Набавка на моторни бензини и 
дизел гориво 

Постапката е 
поништена 29.06.2016 

 
 

3. Набавка на спортска опрема 
ДППУ 

,,ЦЕБОТЕКС,, 
Доо Скопје 

29.06.2016 
 

3 дена 350.000,00 

4. Набавка на моторни бензини и 
дизел гориво 

,,МАКПЕТРОЛ,, 
АД Скопје 26.07.2016 

 

веднаш 1.000.000,00 

5. Набавка на канцелариски 
материјали 

ДТУ ,,ЕУРО 
ОФИС,,  Дооел 

Скопје 
15.09.2016 

 
1 ден 161.065,00 

6.1 Набавка на хигиенски средства 
ТДПП 

,,ТРГОЈУГ,, Доо 
Скопје 

15.09.2016 
 

1 ден 25.293,00 



6.2 Набавка на пијалоци и 
засладувачи 

ДППУ ,,ТРИ М 
ТРЕЈД,, Дооел 

Илинден 
15.09.2016 

 
1 ден 110.240,00 

7. Набавка на лесно масло за 
горење 

ДПТУ ,,ПУЦКО 
ПЕТРОЛ,, Доо 
Подружница 

Скопје  
28.09.2016 

 
 

1 ден 600.000,00 

8. Набавка на промотивен 
материјал 

Во тек е 
изготвување на 

договор 
 

 
 

 
II. Договори и рамковни 
спогодби за јавни набавки на 
услуги 

  
 

 

9. 

Вршење на стручен надзор при 
изградба, санација, 
реконструкција и рехабилитација 
на општинска патна 
инфраструктура и изградба на 
цевкасти и плочасти пропусти 

ЕОС 
Консалтинг АД 

Рим, 
подружница 

Скопје 

26.02.2016 

 
веднаш по 

добивањето на 
писмен Налог 

800.000,00 

10. 

Изработка на проекти  за 
изградба, реконструкција, 
рехабилитација и санација на 
локални улици и патишта, 
водоводна и атмосферска 
канализација 

ДГТУ ,,Еуро 
Роад Дизајн 
Груп,, Доо  

Скопје и ДГТУ 
,,АКВА-

ИНВЕСТ,, 
Дооел Скопје 

07.04.2016 

 
10 дена 

(подготовка) 
30/60 дена  

(за изработка) 
1.500.000,00 

11. 

Ревизија на проекти  за изградба, 
реконструкција, рехабилитација 
и санација на локални улици и 
патишта, водоводна и 
атмосферска канализација 

ДПКТ ,,К2 
КОНСАЛТИНГ” 
Дооел Скопје 

30.03.2016 

 
10 дена 

(за изработка) 600.000,00 

12.1 

Изработка на проекти за 
изградба на фекална 
канализација и пречистителни 
станици 

ДГТУИ ,,МГИ 
ИНВЕСТ ЛТД,, 

Доо Скопје 
03.02.2016 

1 ден 
(подготовка) 

30 дена  
(за изработка) 

400.000,00 

12.2 
Ревизија на проекти за изградба 
на фекална канализација и 
пречистителни станици 

ГИ 
,,МАКЕДОНИЈА,, 

АД Скопје 
05.02.2016 

1 ден 
(подготовка) 

15 дена  
(за изработка) 

300.000,00 

13. 

Вршење на стручен надзор при 
изградба на фекална 
канализација и пречистителни 
станици 

ЕОС 
Консалтинг АД 

Рим, 
08.02.2016 

 
веднаш по 

добивањето на 
1.000.000,00 



подружница 
Скопје 

писмен Налог 

14. 
Вршење на геомеханички 
испитувања за изведба на 
објекти 

ДГР 
,,ГЕОТЕХНИКА-
НОВА,, Дооел 

Скопје 
11.03.2016 

5 дена 
(подготовка) 

15 дена  
(за изработка) 

1.000.000,00 

15. 

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

АКАДЕМИК 
Дооел Скопје 04.02.2016 

веднаш по 
склучување на 

Договорот 70.800,00 

16. 

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

ДТПУ 
,,БАВАРИЈА” 

Дооел 
с.Марино 

25.03.2016 

во точно 
утврдениот 

термин 250.000,00 

17. Набавка на услуги за 
привремени вработувања 

АПВ ,,СПИД,, 
Скопје 30.03.2016 

најкасно до  
15-ти во 
месецот 

2.000.000,00 

18. 

Вршење на стручен надзор при 
изградба на домовите на култура 
во н.м.Марино и 
н.м.Миладиновци 

ДПИТ ,,БОНОР 
ИНЖЕНЕРИНГ,, 
Дооел Скопје 

14.03.2016 
веднаш по 

добивањето на 
писмен Налог 500.000,00 

19. 

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

,,ВЕТЕРИНАРНА 
БОЛНИЦА,, Доо 

Скопје 
11.03.2016 

веднаш по 
добивањето на 
писмен Налог 350.000,00 

20. 

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 

ДПТУ 
,,ПРИМАТЕКС 

Бранка,, Дооел 
Скопје 

30.03.2016 

 
 
 
 

10 дена 392.704,00 

21. 

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

ЈЗУ “ЦЕНТАР 
ЗА ЈАВНО 

ЗДРАВЈЕ” –
Скопје 

15.03.2016 

 
 

10 дена 56.050,00 

22.1 
Изработка на урбанистички 
планови за село и вон населено 
место 

ГИ 
,,МАКЕДОНИЈА

” А.Д Скопје 
24.03.2016 

5 дена 
(подготовка) 
60/30 дена  

(за изработка) 

800.000,00 



22.2 
Ревизија на урбанистички 
планови за село и вон населено 
место 

ИУСЕ ,,ИН-
ПУМА,, Доо 

Скопје 
24.03.2016 

5 дена 
(подготовка) 

10 дена  
(за изработка) 

200.000,00 

23. Вршење стручен надзор при 
изградба на мостови 

ДТУ ,,МАРИО-
КОМЕРЦ,, 

Дооел Скопје 
25.05.2016 

веднаш по 
добивањето на 
писмен Налог 

600.000,00 

24. 
Чистење на реки и речни корита 
на територија на општина 
Илинден 

ДЗТУ 
,,МАЉОКУ,, 

Дооел Липково 
29.06.2016 

 
10 дена 

(подготовка) 
 

710.036,00 

25. 

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

ЈСП ,,СКОПЈЕ,, 
Скопје 14.07.2016 

 
 

9 месеци 3.274.759,00 

26. 

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

ЈСП ,,СКОПЈЕ,, 
Скопје 14.07.2016 

 
 

9 месеци 2.488.032,00 

27. 

Обезбедување на Домот на 
култура ,,Илинден,, и на 
спортско-рекреативната патека 
Марино-Кадино и реквизити 

ДПТП  
,,ПЕРПЕТУУМО

БИЛЕ 
СЕКЈУРИТИ,, 
Дооел Скопје 

26.07.2016 

 
веднаш по 
достава на 

налог 
1.883.110,00 

28. Услуги за физичко архивирање и 
дигитализација 

ТДКАД 
,,ИНБОХ,, 

Дооел Скопје 
04.07.2016 

 
1 година 350.000,00 

29. Набавка на правни услуги Постапката е 
поништена  07.07.2016 

 
 

30. Набавка на кетеринг услуги 
ДПТУ ,,РОЈАЛ 
ФУДС,, Дооел 

Илинден 
14.07.2016 

 
Во точно 

утврден термин 
600.000,00 

31. 
Печатење на општински весник и 
друг вид на промотивен 
материјал 

Печатница 
,,ЕВРОПА 92,, 
Дооел Кочани 

27.07.2016 
 

1 ден 1.000.000,00 

32.1 Сервисирање и одржување на 
компјутери, лаптопи и принтери 

ТП ,,ОЛИ-ВЕТИ 
КОПИРС,, 

Скопје 
27.09.2016 

 
1 ден 200.000,00 



32.2 Сервисирање и одржување на 
копир апарати 

ДТГМ 
,,ИМПЕГНА,, 

Дооел Скопје 
27.09.2016 

 
1 ден 300.000,00 

33. Сервисирање и одржување на 
моторни возила 

ДСМВТУ 
,,СТИВ 92 

Стевче,, Дооел 
Скопје 

04.10.2016 

1 ден (мали 
поправки) 

5 дена  
(ремонт) 

350.000,00 

34. 
Вршење на стручен надзор при 
изградба и реконструкција на 
спортски објекти 

ЕОС 
Консалтинг АД 

Рим, 
подружница 

Скопје 

14.10.2016 

 
веднаш по 

добивањето на 
писмен Налог 

500.000,00 

35. Набавка на геодетски услуги 

Изготвена е 
одлука за избор 
на најповолна 

понуда 

 
 

 

36. Набавка на фотографски и видео 
услуги 

Објавен е оглас-
рок за 

поднесување 
понуди 

25.10.2016 

 

 

 

 
III. Договори и рамковни 
спогодби за јавни набавки 
на работи 

  
 

 

37. Санација на општинска патна 
инфраструктура 

Ф-ка КАРПОШ 
А.Д Скопје 11.03.2016 

10 дена 
(подготовка) 

10 дена  
(за изведба) 

14.500.000,00 

38. Изградба на цевкасти и плочасти 
пропусти 

Ф-ка КАРПОШ 
А.Д Скопје 11.03.2016 

10 дена 
(подготовка) 

10 дена  
(за изведба) 

5.000.000,00  

39. 
Изградба на новопланирана 
улица “2” во локалитет 14 и 15, 
н.м Марино, фаза асфалтирање   

Ф-ка КАРПОШ 
А.Д Скопје  14.03.2016 

5 дена 
(подготовка) 

10 дена  
(за изведба) 

3.034.015,00 

40. 
Изградба на новопланирана 
улица “7” во локалитет 14 и 15, 
н.м Марино, фаза асфалтирање   

Ф-ка КАРПОШ 
А.Д Скопје 29.02.2016 

5 дена 
(подготовка) 

10 дена  
(за изведба) 

1.781.187,00 

41. Изградба на новопланирана 
улица “1” и новопланирана улица 

ДЗТУ 
,,МАЉОКУ,, 14.03.2016 

 
10 дена 3.793.948,00 



“9” во локалитет стопански 
комплекс КО Илинден УБ2, УБ3 и 
УБ4 и Блок 5, н.м.Илинден, фаза 
до тампонирање 

Дооел Липково (подготовка) 
15 дена  

(за изведба) 

42. 
Изградба на новопланирана 
улица “3” во локалитет 19, н.м 
Кадино, фаза асфалтирање   

ДГТ ,,ЖИКОЛ,, 
Дооел 

Струмица 
23.03.2016 

5 дена 
(подготовка) 

15 дена  
(за изведба) 

1.632.721,00 

43. 
Изградба на новопланирана 
улица “2” во локалитет 19, н.м 
Кадино, фаза до тампонирање 

ДЗТУ 
,,МАЉОКУ,, 

Дооел Липково 
24.03.2016 

10 дена 
(подготовка) 

15 дена  
(за изведба) 

1.761.884,00 

44. Рехабилитација  на локален пат 
на улица “10” во н.м.Кадино 

Ф-ка КАРПОШ 
А.Д Скопје 11.04.2016 

10 дена 
(подготовка) 

45 дена  
(за изведба 

10.593.255,00 

45. 
Изградба на пешачко-
рекреативна патека Марино-
Кадино, 2 фаза 

Ф-ка КАРПОШ 
А.Д Скопје 29.03.2016 

5 дена 
(подготовка) 

30 дена  
(за изведба) 

10.864.077,00 

46. 

Изведба на електрични 
инсталации за осветлување на 
пешачко-рекреативна и 
велосипедска патека Марино-
Кадино 

ДПТ ,,ЕЛТРА,, 
Дооел Скопје 11.04.2016 

5 дена 
(подготовка) 

30 дена  
(за изведба) 

4.720.000,00 

47. Изградба на објект Дом на 
култура во н.м.Марино 

ДПТУГУ 
,,АТРИУМ,, Доо 

Вевчани 
11.04.2016 

10 дена 
(подготовка) 

90 дена  
(за изградба) 

9.983.286,00 

48. Изградба на објект Дом на 
култура во н.м.Миладиновци 

ДГПУТ 
,,ИЗГРАДБА-

КОМЕРЦ,, 
Скопје,, Доо 

11.04.2016 

10 дена 
(подготовка) 

90 дена  
(за изградба) 

9.883.454,00 

49. 

Изградба на систем за зафаќање 
и третман на отпадни води во 
н.м.Марино, припадна површина 
1 

ДТУ 
,,МАКОТЕРМ,, 
Дооел Скопје 

14.03.2016 

10 дена 
(подготовка) 

120 дена  
(за изградба) 

9.532.476,00 

50. 

Изградба, транспорт и 
поставување на пречистителна 
станица  
за зафаќање и третман на  
отпадни води во н.м.Марино  
припадна површина 1 

ТДППИ 
,,ВАРДАРГРАД

БА,, Доо 
Скопје и 

ТДИИПТУ 
,,БИО 

 
 

07.04.2016 

 
 

10 дена 
(подготовка) 

60 дена  
(за изградба) 

 
9.982.800,00 



ИНЖЕНЕРИНГ,, 
Доо Скопје 

51. 

Изградба на термотехнички 
инсталации (систем за греење и 
ладење) во детската градинка 
,,Гоце Делчев,, 

ДПТУ ,,ЕЛ ТЕ 
ИНЖЕНЕРИНГ,, 

Доо Скопје 
02.02.2016 

5 дена 
(подготовка) 

30 дена  
(за изградба) 

1.480.635,00 

52. 
Изградба, транспорт, поставување 
и партерно уредување на 
автобуски постојки 

ДППГМ 
,,ТУРБОИНЖЕН
ЕРИНГ,, Дооел 

Скопје 

11.03.2016 

10 дена 
(подготовка) 

90 дена  
(за изградба) 

4.941.486,00 

53. 
Отстранување на објекти склони 
на паѓање  и отстранување на 
бесправно изградени објекти 

ДТУ ,,СОЛАС-
ЕКС-ИМ,, 

Дооел Скопје 
10.03.2016 

 
3 дена 

(подготовка) 
 

2.000.000,00 

54. 

Изградба на пешачки мост над 
Сува река за поврзување на 
ул.,,2,, со дом на култура во 
н.м.Бујковци 

ДЗТУ 
,,МАЉОКУ,, 

Дооел Липково 
25.05.2016 

10 дена 
(подготовка) 

45 дена  
(за изградба) 

1.953.221,00 

55. 

Изградба на пешачки мост над 
Сува река за поврзување на 
ул.,,5,, со ул.,,2,, во 
н.м.Миладиновци 

ДЗТУ 
,,МАЉОКУ,, 

Дооел Липково 
25.05.2016 

10 дена 
(подготовка) 

45 дена  
(за изградба) 

1.647.777,00 

56. 
Изградба на пешачки мостови 
над одводен канал во 
н.м.Илинден и н.м.Марино 

 
Ф-ка КАРПОШ 

А.Д Скопје 
25.05.2016 

10 дена 
(подготовка) 

120 дена  
(за изградба) 

11.344.633,00 

57. 
Изградба на армирано бетонски 
плочаст мост Л=8м на локален 
пат Кадино-Мралино (улица бр.1) 

ДЗТУ 
,,МАЉОКУ,, 

Дооел Липково 
01.06.2016 

10 дена 
(подготовка) 

90 дена  
(за изградба) 

3.993.010,00 

58. 
Изградба и одржување на 
хоризонтална и вертикална 
сигнализација 

 
 

ДТУС ,,ВИА 
СИГНАЛ” 

Дооел Скопје 
29.06.2016 

1 ден 
(подготовка) 

10 дена  
(за вертикална 
сигнализација) 

5 дена  
( хоризонтална 
сигнализација) 

1.050.000,00 

59. 
Санација на локални улици и 
патишта оштетени при изградба 
на фекална канализација 

ДЗЗРГ 
,,ИЗОЛАЦИЈА 

Д.С. и др.,, Доо 
Скопје 

17.08.2016 

10 дена 
(подготовка) 

60 дена  
(за изградба) 

14.500.000,00 



60. 

Реконструкција, рехабилитација 
и санација на локални улици и 
патишта во населените места 
Илинден, Марино, Кадино, 
Мралино и Миладиновци 

 
ДЗТУ 

,,МАЉОКУ,, 
Дооел Липково 

17.08.2016 

10 дена 
(подготовка) 

10 дена  
(за изградба) 

14.500.000,00 

61. 

Санација на локални улици и 
патишта во населените места 
Бучинци. Мршевци, Бујковци, 
Текија, Дељадровци, Бунарџик и 
Ајватовци 

 
Ф-ка КАРПОШ 

А.Д Скопје 05.09.2016 

10 дена 
(подготовка) 

10 дена  
(за изградба) 

14.500.000,00 

62. Изработка, транспорт и 
поставување на урбана опрема 

ДПТУ 
,,МЕТАЛНА 
АНДОНОВ,, 
Дооел Штип 

30.08.2016 

1 ден 
(подготовка) 

15 дена  
(за изградба) 

350.000,00 

63. 

Изградба и поврзување на 
препумпен уред на фекална 
канализација припадна 
површина 1 во н.м.Марино 

 

ДТУ 
,,МАКОТЕРМ,, 
Дооел Скопје 

30.08.2016 

10 дена 
(подготовка) 

20 дена  
(за изградба) 

2.997.305,00 

64. 
Изградба на спортско игралиште 
за мал фудбал со вештачка 
трева во н.м.Кадино 

ДПТУ ,,ДИОН 
ГРАДИТЕЛ,, 

Дооел Охрид 
05.10.2016 

10 дена 
(подготовка) 

60 дена  
(за изградба) 

5.000.000,00 

65. Изградба на стадион со трибини 
во н.Илинден 

Во тек е 
изготвување на 

договор 
 

 
 

66. 

Ентериерно опремување и 
уредување на домот на култура 
,,Марино,, во н.м.Марино и домот 
на култура ,,Миладиновци,, во 
н.м.Миладиновци 

Објавен е оглас-
јавно отварање 

на понуди на 
26.10.2016 

 

 

 

 
 
Датум:                                                                      
21.10.2016                                                   

Одделение за финансиски прашања 
                                                                                                             Советник за јавни набавки 
                                                                                                    Весна Стојановска 
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