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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр.05-235/1 
Од 22.01.2015 година 
 
 
Врз основа на член 26 став 1, став 2 и став 4 од Законот за јавни набавки (Сл. Весник на РМ. бр. 136/07, 130/08, 97/10, 
53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14 и 180/14), Градоначалникот на општина Илинден на ден 22.01.2015 
година донесе 
 
 
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2015 ГОДИНА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

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

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Проценета 
вредност на 

договорот/рамко
вната спогодба 

без ДДВ (денари) 

Вид на постапка 

 I. Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на стоки    

1. Набавка на музички инструмент-пијано 
 

Февруари 
 

100.000,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

2. Набавка на GPS уреди за следење на возила 
 

Февруари 
 

127.118,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

3. Набавка на информатичка и видео опрема 
 

Март 
 

296.610,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

4. Набавка на горива за патнички моторни возила 
 
 

Април 847.457,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 20000 евра без ДДВ) 

5. Набавка на прехранбени продукти и пијалоци 
 

Април 169.491,00 Постапка со барање за прибирање 
на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 
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6. Набавка на средства за одржување на хигиена Април 127.118,00 Постапка со барање за прибирање 
на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

7. Набавка на канцелариски материјали Април 254.237,00 Постапка со барање за прибирање 
на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

8. Набавка и изградба на урбана опрема Април 1.694.915,00 Отворена постапка 

9. Набавка на спортска опрема  Април 296.610,00 Постапка со барање за прибирање 
на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

10. Набавка на промотивен материјал за потребите на 
општина Илинден Мај 593.220,00 

Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 20000 евра без ДДВ) 

11. 
Набавка на масло за греење-екстра лесно (ЕЛ) за 
потребите на општина Илинден за грејна сезона 
2014/2015  година 

Јули 508.474,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 20000 евра без ДДВ) 

12. Набавка на тонери за принтери и копир апарати Септември 296.610,00 Постапка со барање за прибирање 
на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

13. Сервисирање на компјутери, лаптопи, принтери и 
копир апарати Септември 296.610,00 Постапка со барање за прибирање 

на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

 II. Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на услуги    

14. Конкурс за избор на идејно решение за изградба на 
пешачко-рекреативна патека (Марино-Кадино) Јануари 76.271,00 Конкурс за избор на идејно 

решение 

15. Набавка на 4 лиценци за пристап до електронска 
збирка на важечки пречистени македонски прописи Јануари 60.000,00 

Постапка со преговарање без 
објавување на оглас (член 99 став 

1 точка 1 алинеја 2) 

16. 

Изработка на општи акти за населени места во 
општина Илинден и изработка и ревизија на 
локална урбанистичка планска документација и друг 
вид планска документација и изработка на 
Програма за поставување на урбана опрема и 
времени објекти 

 
 
 

Јануари 2.542.373,00 Отворена постапка 

17. 
Надградба и проширување на 3Д анимација за 
презентирање на можности за инвестирање во 
Општина Илинден  

 
 

Јануари 254.237,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди од тип Други огласи (до 

5000 евра без ДДВ) 

18. Изнајмување на опрема за озвучување на настани и 
манифестации и опрема за специјални намени Јануари 296.610,00 Постапка со барање за прибирање 

на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

19. Ревизија на проекти за изградба на локални 
патишта и улици Февруари 254.237,00 Постапка со барање за прибирање 

на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 
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20. 
Конкурс за избор на идејно решение за енергетска 
ефикасност на административен објект на Општина 
Илинден-реконструкција, адаптација и доградба 

 
Февруари 

76.271,00 

Конкурс за избор на идејно 
решение како дел од постапка за 

доделување на договор за 
набавка на услуги 

21. Вршење на стручен надзор при реконструкција на 
објекти на Домови на култура  Февруари 186.440,00 Постапка со барање за прибирање 

на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

22. Вршење на стручен надзор при изградба на 
амбуланта во н.м.Миладиновци 

 
Февруари 84.745,00 Постапка со барање за прибирање 

на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

23. Вршење на стручен надзор при изградба на 
новопланирани улици  

 
 

Февруари 1.016.949,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 
(до 20000 евра за услуги без ДДВ) 

24. Испитување на јавното мислење на жителите на 
општина Илинден 

 
Февруари 254.237,00 Постапка со барање за прибирање 

на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

25. Набавка на ветеринарни услуги за третман на 
кучиња скитници 

 
 

Февруари 

 
 

254.237,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

од тип Други огласи 

26. Изработка и ревизија на основен проект за 
реконструкција на Домот на култура во н.м.Мралино 

 
Февруари 

 
169.491,00 Постапка со барање за прибирање 

на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

27. 
Вршење на стручен надзор при санација на 
општинска патна инфраструктура и изградба на 
цевкасти и плочасти пропусти 

Февруари 381.355,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 
(до 20000 евра за услуги без ДДВ) 

28. Вршење на геомеханички испитувања за изведба на 
објекти Февруари 254.237,00 Постапка со барање за прибирање 

на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

29. 
Изработка и ревизија на основен проект за 
рехабилитација на коловоз на ул.8 во н.м.Илинден, 
ул.9 во н.м.Илинден и дел од ул.500 од н.м.Марино  

Февруари 127.118,00 Постапка со барање за прибирање 
на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

30. 
Вршење на стручен надзор при уредување на 
дворот на Домот на култура „Илинден“, парк - 
,,Галерија на отворено” 

Март 254.237,00 Постапка со барање за прибирање 
на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

31. Вршење на стручен надзор при доградба на детска 
градинка ,,Гоце Делчев,, во н.м.Марино Март 423.728,00 

Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 
(до 20000 евра за услуги без ДДВ) 

32. Ревизија на основен проект за изградба на фекална 
канализација со пречистителни станици во Илинден 

 
Март 

 
296.610,00 

Постапка со барање за прибирање 
на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

33. Вршење на стручен надзор при изградба на 
повеќенаменско спортско игралиште во Март 127.118,00 Постапка со барање за прибирање 

на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 
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н.м.Ајватовци 

34. Вршење на стручен надзор при изградба на мостови Март 508.474,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 
(до 20000 евра за услуги без ДДВ) 

35. Вршење на стручен надзор при рехабилитација на 
локалниот пат Миладиновци – Текија –Дељадровци  Април 508.474,00 

Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 
(до 20000 евра за услуги без ДДВ) 

36. Вршење на стручен надзор при изградба на 
пешачко - рекреативна патека (Марино-Кадино)  Мај 338.983,00 

Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 
(до 20000 евра за услуги без ДДВ) 

37. 
Вршење на стручен надзор при изградба на 
пешачка и велосипедска патека до манастир 
Св.Петар и Павле, н.м.Ајватовци 

Мај 169.491,00 Постапка со барање за прибирање 
на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

38. Печатење на општински  весник и друг вид на 
печатен промотивен материјал  Мај 847.457,00 

Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 
(до 20000 евра за услуги без ДДВ) 

39. Дезинфекција и дератизација на јавни површини Мај 127.118,00 Постапка со барање за прибирање 
на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

40. Вршење на стручен надзор при изградба на 
атмосферска канализација  Мај 169.491,00 Постапка со барање за прибирање 

на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

41. Вршење на стручен надзор при изградба на 
фекална канализација и пречистителни станици Мај 1.016.949,00 

Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 
(до 20000 евра за услуги без ДДВ) 

42. Набавка на правни услуги  Мај 296.610,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

од тип Други огласи  

43. 
Превоз на ученици за потребите на ОУ и СОСУ на 
територија на општина Илинден за учебна 
2015/2016 година 

Мај 4.614.406,00 Отворена постапка 

44. 
 
Објавување на објави и огласи во дневни весници 
 

Јуни 635.593,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 
(до 20000 евра за услуги без ДДВ) 

45. Кетеринг услуги (услуги за испорака на храна и 
пијалоци) Јуни 508.474,00 

Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 
(до 20000 евра за услуги без ДДВ) 

46. Изработка на елаборати и студии од областа на 
животна средина при изработка на урбанистички 

 
Јуни 296.610,00 Постапка со барање за прибирање 

на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 
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планови и Извештај за стратешка оцена за заштита 
на животната средина 

 

47. 
 
Вршење на геодетски услуги 
 

Јули 1.694.915,00  Отворена постапка 

48. Набавка на фотографски и видео услуги Јули 127.118,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

од тип Други огласи 

49. Изработка на проекти  за изградба и реконструкција 
на општинска патна инфраструктура Јули 1.271.186,00 Отворена постапка 

50. 

 
Осигурување на имот и моторни возила на Општина 
Илинден 
 

Септември 296.610,00 Постапка со барање за прибирање 
на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

 
51. 

 
Поправки и одржување на патнички моторни возила Септември 296.610,00 Постапка со барање за прибирање 

на понуди (до 5000 евра без ДДВ) 

   III. Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на работи 

   

52. Санација на општинска патна инфраструктура  Февруари 8.305.084,00 Отворена постапка 

53. Изградба на цевкасти и плочасти пропусти  Февруари 4.237.288,00 Отворена постапка 

54. Реконструкција со доградба на објект на Дом на 
култура во н.м.Ајватовци  Февруари 1.610.169,00 

Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 

55. Реконструкција на објект на Дом на култура во 
н.м.Бунарџик  Февруари 1.271.186,00 

Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 

56. Отстранување на објекти склони на паѓање    и 
отстранување на бесправно изградени објекти Февруари 1.694.915,00 

Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 

57. 
Изградба на новопланирана улица “20” и 
новопланирана ул. “19” во локалитет ЈАКА, н.м 
Марино  

 
Февруари 5.932.203,00 Отворена постапка 

58. 
Изградба на новопланирана улица “2” и 
новопланирана улица “7” во локалитет стопански 
комплекс Илинден УБ2,УБ3 И УБ4, н.м Илинден  

Февруари 7.627.118,00 Отворена постапка 
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59. 
Изградба на новопланирана улица “2” и 
новопланирана улица “3” во локалитет 14 и 15, н.м 
Марино   

Февруари 6.779.661,00 Отворена постапка 

60. 
Изградба на новопланирана улица “6” и 
новопланирана улица “7” во локалитет 14 и 15, н.м 
Марино  

Февруари 5.508.474,00 Отворена постапка 

61. 
Изградба на пристапна улица до откупно-
дистрибутивен центар за земјоделски производи во 
н.м.Кадино  

 
Февруари 2.542.373,00 

Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 

62. Уредување на дворот на Домот на култура 
„Илинден“, парк - ,,Галерија на отворено” 

Март 5.677.966,00 Отворена постапка 

63. Доградба на детска градинка ,,Гоце Делчев,, во 
н.м.Марино  

 
Март 12.288.135,00 Отворена постапка 

64. Изградба на амбуланта во н.м.Миладиновци  
 

Март 2.033.898,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 

65. Изградба на повеќенаменско спортско игралиште во 
н.м.Ајватовци  

 
Март 3.262.712,00 Отворена постапка 

66. Изградба на мост на локален пат Кадино-Клучка 
автопат (М-3) Март 2.542.373,00 

Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 

67. 
Реконструкција на мост на локален пат Кадино-
Клучка автопат (М-3) со изработка и одобрување на 
техничко решение 

Март 1.271.186,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 

68. Реконструкција на објект на Дом на култура во 
н.м.Мралино  

 
 

Април 1.220.339,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 

69. Изградба на фекална канализација и пречистителни 
станици  Април 24.406.780,00 Отворена постапка 

70. Рехабилитација на локалниот пат Миладиновци –
Текија –Дељадровци  

 
Април 16.949.152,00 Отворена постапка 

71. Рехабилитација на коловоз на ул.8 во н.м.Илинден, 
ул.9 во н.м.Илинден и дел од ул.500 од н.м.Марино  Мај 4.237.288,00 Отворена постапка 

72. Изградба на  пешачко – рекреативна патека, 
Марино-Кадино  

 
Мај 9.025.423,00 Отворена постапка 

73. Изградба на пешачка и велосипедска патека до 
манастир Св.Петар и Павле, н.м Ајватовци                 Мај 4.067.796,00 Отворена постапка 

74. 
Изградба на пешачки мост над одводен канал во 
н.м.Илинден за поврзување на ул.535 со крак на 
ул.500 

Мај 677.966,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 
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75. 
Изградба на пешачки мост над одводен канал во 
н.м.Илинден на крак од ул.9 кој ги поврзува ул.9 и 
ул.8 

Мај 677.966,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 

76. 
Изградба на пешачки мост над одводен канал за 
поврзување на локалитет Спортски центар со ул.531 
во н.м.Марино 

Мај 677.966,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 

77. Изградба на пешачки мост над одводен канал за 
поврзување на ул.534 и ул.532 во н.м.Марино Мај 

 
 

677.966,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 

78. Изградба на пешачки мост во н.м.Миладиновци Мај 
 
 

677.966,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 

79. Изградба на пешачки мост во н.м.Бујковци кај Дом 
на култура Мај 

 
 

677.966,00 
Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 

80. 
Изградба и одржување на вертикална и 
хоризонтална сигнализација и вршење на стручен 
надзор 

 
 

Мај 

 
 

932.203,00 
 

Постапка со барање за прибирање 
на понуди со објавување на оглас 

(до 50000 евра без ДДВ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
           ОПШТИНА ИЛИНДЕН                              

                                                                                                                                                   ГРАДОНАЧАЛНИК                                                                                                                                          
м-р Жика Стојановски 

Изготвил: Елена Димитријевиќ 
     Ивица Трипуновски 
                 Весна Стојановска            


