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Бр.05-265 
Од 23.01.2014 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), Градоначалникот на општина Илинден на ден 23.01.2014 година донесе 
 
 
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2014 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 возило за зимско одржување на улици и 
патишта 

Јануари 7.400.000,00 Отворена постапка 

2. Набавка на две комунални возила за собирање на 
комунален смет 

Јануари 7.995.000,00 Отворена постапка 

3. Набавка на прехранбени продукти и пијалоци 
 

Април 211.864,00 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

4. Набавка на средства за одржување на хигиена 
 

Април 59.322,00 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

5. Набавка на униформи 

 
 

Април 423.729,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас (до 20000 
евра без ДДВ) 
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6. 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) 

7. Набавка на информатичка и видео опрема  

 
 

Април 677.966,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас (до 20000 
евра без ДДВ) 

8. Набавка на канцелариски мебел 
 

Април 
 

296.610,00 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

9. Набавка на опрема за сообраќајна сигнализација 
 

Април 
 

1.525.424,00 
 

Отворена постапка 
 

 10. Набавка, транспорт, монтажа и репарација на сите 
видови на стакла, огледала и рамки Април 211.864,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

11. Набавка на промотивен материјал за потребите на 
општина Илинден Април 423.729,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас (до 20000 
евра без ДДВ) 

12. Набавка на канцелариски материјали Април 296.610,00 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

13. Набавка на материјали за одржување и поправка Април 466.101,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас (до 20000 
евра без ДДВ) 

14. Поправка и одржување на моторни возила Април 296.610,00 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

15. Набавка, транспорт и поставување на пречистителни 
станици на територија на општина Илинден Мај 16.101.695,00 Отворена постапка 

 
16. 

 
Набавка и изградба на урбана опрема Мај 1.694.915,00 Отворена постапка 
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17. Набавка на знамиња Јуни 296.610,00 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

18. Набавка на спортска опрема и награди за спортски 
манифестации Јуни 296.610,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

19. Набавка на тонери за принтери и копир апарати Јули 211.864,00 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

20. 
Набавка на масло за греење-екстра лесно (ЕЛ) за 
потребите на општина Илинден за грејна сезона 
2014/2015  година 

Јуни-Јули 677.966,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас (до 20000 
евра без ДДВ) 

21. 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    

22. Набавка на услуги за привремени  вработувања Јануари 1.594.068,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас од тип 
Други огласи  

23. Поправка и одржување на софтверска и хардверска 
опрема Април 406.780,00 Постапка со преговарање без 

претходно објавување на оглас 

24. Набавка на фотографски и видео услуги Април  127.118,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас од тип 
Други огласи 

25. Изработка и ревизија на проекти за зафаќање и 
одведување на атмосферски (површински) води 

 
Април 1.694.915,00 Отворена постапка 

26. Изработка и ревизија на основен проект за препумпни 
уреди 

 
Април 1.694.915,00 Отворена постапка 
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27. Изработка и ревизија на проекти за изградба на 
Домови на култура во н.м.Марино и н.м.Миладиновци 

 
 

Април 847.457,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас (до 20000 
евра за услуги без ДДВ) 

28. 

Изработка и ревизија на проекти  за изградба и 
реконструкција на локални патишта и улици, тротоари, 
мостови, пешачки мостови и патеки на територија на 
општина Илинден 

Април 1.694.915,00 Отворена постапка 

29. 
Изработка и ревизија на проекти за изградба и 
реконструкција на спортски игралишта и објекти на 
територија на општина Илинден 

Април 847.457,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас (до 20000 
евра за услуги без ДДВ) 

30. 
 
Објавување на објави и огласи во дневни весници 
 

Април 1.016.949,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас (до 20000 
евра за услуги без ДДВ) 

31. Печатење на општински  весник и друг вид на печатен 
промотивен материјал  Април 952.381,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас (до 20000 
евра за услуги без ДДВ) 

32. Дезинсекција, дезинфекција и дератизација на јавни 
површини Април 305.085,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

33. Услуги за копирање на материјали за потребите на 
општина Илинден Април 254.237,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

34. Услуги за одржување на билборди и печатење на 
банери Април 254.237,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

35. Услуги за набавка и печатење на книги Април 190.476,00 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

36. Кетеринг услуги (услуги за испорака на храна и 
пијалоци) Април 508.474,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас од тип 
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Други огласи  

37. Хотелски услуги за сместување на гости Април 127.118,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас од тип 
Други огласи 

38. Набавка на услуги од авторска агенција Април 593.220,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас (до 20000 
евра без ДДВ) 

39. 
 
Обезбедување на објекти на територија на општина 
Илинден 
 

Мај 1.830.508,00 Отворена постапка 

40. Набавка на правни услуги  Мај 296.610,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас од тип 
Други огласи  

41. 

Набавка на консултантски услуги -  
(изработка на елаборати за заштита на животна 
средина, изработка на извештај за стратешка оценка 
за влијанието врз животната средина и др.) 

 
Мај 

 
1.864.407,00 Отворена постапка 

42. Набавка на здравствени услуги Мај     42.373,00 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

43. Услуги за третман на кучиња скитници Мај     211.864,00 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

44. 

Вршење на стручен надзор при изградба, 
реконструкција, рехабилитација и санација  на локална 
патна инфраструктура и други градежни објекти на 
територија на општина Илинден 

Јуни 1.271.186,00 Отворена постапка 

45. 
Превоз на ученици за потребите на ОУ и СОСУ на 
територија на општина Илинден за учебна 2014/2015 
година 

Јуни 4.275.424,00 Отворена постапка 
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46. 
Ревитализација на главниот канал во горна зона и 
секундарен канал Азмак од системот за одводнување 
на ХМС ,,Скопско поле,, 

Јуни 16.949.152,00 Отворена постапка 

47. Избор на училиште за странски јазици во рамките на 
КЕЦ во општина Илинден за учебна 2014/2015 година Јули 1.186.440,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас од тип 
Други огласи 

48. Испитување на јавното мислење на жителите на 
општина Илинден Септември 254.237,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 
 

49. 
 

Услуги за мобилна и фиксна телефонија Септември 1.779.661,00 Отворена постапка 

50. Изнајмување на опрема за озвучување на настани и 
манифестации и опрема за специјални намени Ноември 237.288,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

51. 
 
Изработка и ревизија на урбанистички планови  
 

Ноември 2.118.644,00 Отворена постапка 

52. 
 
Вршење на геодетски услуги 
 

Ноември  1.694.915,00 Отворена постапка 

 III. Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на работи 

   

53. 
Изградба на новопланирана индустриска улица бр.1 во 
Стопански  комплекс  Илинден УБ-5 во должина од 354 
м 

Јануари 4.200.000,00 Отворена постапка 

54. Изградба на  улица бр.3 во Стопански комплекс 
Илинден УБ-5 во должина од 415 м 

 
Јануари 4.900.000,00 Отворена постапка 

55. Изградба на  улица бр.8 во Стопански комплекс 
Илинден УБ-4 во должина од 477 м 

 
Јануари 5.700.000,00 Отворена постапка 

56. Изградба на улица бр.2 во Локалитет 14 и 15 
н.м.Марино во должина од 482 м 

 
Јануари 5.778.240,00 Отворена постапка 
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57. Изградба на улица бр.3 во Локалитет 19 н.м.Кадино во 
должина од 216 м 

 
Јануари 6.355.932,00 Отворена постапка  

58. Изградба на сервисна улица бр.19 во Блок 32-
Локалитет Јака, н.м.Марино во должина од 500 м 

 
Јануари 6.000.000,00 Отворена постапка 

59. Реконструкција на Дом на култура во н.м.Ајватовци  Април 1.694.915,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас (до 50000 
евра без ДДВ) 

60. Реконструкција на Дом на култура во н.м.Бунарџик  Април 1.694.915,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас (до 50000 
евра без ДДВ) 

61. Реконструкција на Дом на култура во н.м.Мралино  Април 1.694.915,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас (до 50000 
евра без ДДВ) 

62. 
Изградба на атмосферска канализација за зафаќање и 
одведување на атмосферски (површински) води  во 
н.Илинден  

Април 5.498.694,00 Отворена постапка 

63. 
Изградба на атмосферска канализација за зафаќање и 
одведување на атмосферски (површински) води  во 
н.м.Кадино 

Април 10.164.684,00 Отворена постапка 

64. 
 
Изградба на мостови 
   

Мај 12.711.864,00 Отворена постапка 

65. Изградба на фекална канализација на подрачјето на 
општина Илинден  Мај 11.864.407,00 Отворена постапка 

66. 
Уривање и отстранување на бесправно изградени 
градби и градби за кои постои опасност од уривање на 
територија на општина Илинден 

Мај 423.729,00 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас (до 50000 
евра без ДДВ) 

67. Изградба и реконструкција на спортски игралишта и 
објекти на територија на општина Илинден 

Јуни 5.084.746,00 Отворена постапка 
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68. 
 

 
Рехабилитација на локалниот пат н.м.Миладиновци –
н.м.Текија – н.м.Дељадровци во должина од 3,7 км 
 

 
Јуни 23.858.000,00 Отворена постапка 

69. 

 
Изградба на улица бр.20 во Блок 32-Локалитет Јака, 
н.м.Марино во должина од 700 м 
 

 
Јуни 16.794.154,00 Отворена постапка 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
        ОПШТИНА ИЛИНДЕН                              

                                                                                                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК                                                                                                                                          
  Жика Стојановски 

Изготвил: Елена Димитријевиќ 
     Ивица Трипуновски 
                 Весна Стојановска             


