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Врз основа на член 26 став 1, став 2 и став 4 од Законот за јавни набавки (Сл. Весник на РМ. бр. 136/2007, 
130/2008), Градоначалникот на општина Илинден на ден 26.01.2011 година донесе 
 

 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2011 ГОДИНА 
         НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 
Р.б Предмет на договорот за јавна 

набавка/рамковна спогодба 
Очекуван почеток на 
постапката (месец) Вид на постапка 

 I. Договори и рамковни спогодби за 
јавни набавки на стоки   

 
1. 
 

Набавка на прехранбени продукти и пијалоци Декември Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

2. Набавка на средства за одржување на хигиена Декември Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

3. Набавка на горива и масла за моторни возила Јануари 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди со 
објавување на оглас 

4. Набавка на информатичка и видео опрема за 
потребите на општина Илинден Февруари 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас 

5. Набавка на компјутерски софтвер за потребите 
на општина Илинден 

 
Февруари 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

6. Набавка на блокатори (лисици) за тркала за 
лесни и тешки товари возила 

Февруари Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

7. Набавка на декоративни садници Март Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

8. Набавка на канцелариски материјал Март Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

   9. Набавка на канцелариски мебел Март Постапка со барање за 
прибирање на понуди 
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10. Набавка и изградба на урбана опрема за 
детски игралишта Мај Отворена постапка 

11. 
Набавка на масло за греење-екстра лесно (ЕЛ) 
за потребите на општина Илинден за грејна 
сезона 2011/2012 година  

Август-Септември Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

 II. Договори и рамковни спогодби за 
јавни набавки на услуги   

12. 

Изработка и ревизија на просторни и 
урбанистички планови за село и вон населено 
место и локална урбанистичка планска 
документација 

Јануари 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди со 
објавување на оглас 

13. 

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

Јануари Отворена постапка 

14. Изработка и ревизија на проект за изградба на 
тротоар на ул.8 во н.м.Илинден Јануари Постапка со барање за 

прибирање на понуди 

 
15. 

Обезбедување на објекти на територија на 
општина Илинден Јануари 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди без 

објавување на оглас 

16. Изработка на проект за партерно уредување 
пред објект ,, Дом на култура,, во н.Илинден Јануари 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас 

17. 

Поправка и одржување на компјутери и 
принтери за потребите на општинската 
администрација 
 

Јануари Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

 
18. 

 
Обука на општинската администрација  Јануари Постапка со барање за 

прибирање на понуди 

 
19. 

Набавка на консултантски услуги -  
(Изработка на елаборати за заштита на 
животна средина, изработка на извештај за 

Февруари 
 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас 
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стратешка оценка за влијанието врз животната 
средина и др.) 

20. 

Изработка и ревизија на идејни и основни 
проекти за реконструкција на објекти на 
Домови на култура во населените места во 
општина Илинден 

Февруари 
 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

21. 
Печатење и издавање на промотивен и друг 
вид на материјал (печатење на општински 
весник) 

Февруари 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди со 
објавување на оглас 

22. Одржување на јавно осветлување Февруари 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди со 
објавување на оглас 

23. 
Изработка и ревизија на проекти за ентериерно 
и аудиовизуелно опремување на Домот на 
култура во н.Илинден 

Февруари 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди со 
објавување на оглас 

24. Изработка и ревизија на проекти за изградба 
на спортски терени Февруари Постапка со барање за 

прибирање на понуди 

25. Вршење на геомеханички испитувања и 
изготвување на елаборати Февруари 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас 

26. Набавка на услуги за привремени вработувања Март 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди без 
објавување на оглас 

27. 
Поправка и сервисирање на патнички моторни 
возила за потребите на општина Илинден 
 

Март Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

  28. Испитување на јавното мислење на жителите 
на Општина Илинден Март Постапка со барање за 

прибирање на понуди  

29. Набавка на угостителски услуги Март Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

30. Набавка на правни услуги Март Постапка со барање за 
прибирање на понуди 
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31. Набавка на здравствени услуги Март Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

 32. 
Чистење на отворени одводни канали во урбан 
опфат за атмосферска вода на територија на 
општина Илинден 

Март Отворена постапка 

  33. 

 
Изработка и ревизија на проекти за изградба 
на системи за одведување и пречистување на 
отпадни води 

Април Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

  34. Поправка и одржување на софтверска и 
хардверска опрема Април Постапка со барање за 

прибирање на понуди 

35. Организирање на културни манифестации Април Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

36. Одржување на урбана опрема Април Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

37. Вршење на геодетски работи за потребите на 
општина Илинден Мај 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас 

38. 

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

Мај 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди со 
објавување на оглас 

  39. 

Вршење на стручен надзор при изградба и 
реконструкција на локални улици и патишта и 
други градежни објекти на територија на 
општина Илинден 

Мај Отворена постапка 

  40. 
Избор на училиште за странски јазици во 
рамките на КЕЦ во општина Илинден за учебна 
2011/2012 година 

Мај 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди без 
објавување на оглас 
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41. 
Проверка на примена на Системот за 
управување со квалитет согласно барањата на 
Стандардот ISO 9001:2008 

Мај Постапка со барање за 
прибирање на понуди 

 III. Договори и рамковни спогодби за 
јавни набавки на работи 

  

42. Изградба на Дом на култура Јануари Отворена постапка 

43. 
 
Реконструкција на објект на Дом на култура во 
н.м.Кадино 

Јануари Отворена постапка 

44. 
 
Реконструкција на објект на Дом на култура во 
н.м.Мршевци 

Јануари 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди со 
објавување на оглас 

45. 
 
Реконструкција на објект на Дом на култура во 
н.м.Бујковци 

Јануари 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди со 
објавување на оглас 

46. Набавка и изградба на опрема за сообраќајна 
сигнализација 

 
Јануари 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавубање на оглас 

47. 
Изградба на систем за зафаќање и третман на 
отпадни води на подрачјето на општина 
Илинден за населено место Кадино 

Февруари Отворена постапка 

48. Изградба на мостови  на територија на 
општина Илинден Февруари Отворена постапка 

49. Изградба и реконструкција на канали на 
територија на општина Илинден Март 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди со 

објавување на оглас 

 
50. 

Партерно уредување пред објекти од областа 
на културата, спортски објекти, други јавни 
објекти и на јавни простори 

Март Отворена постапка 

 
51. 

 
Изградба на објект за модуларно училиште Април Отворена постапка 

 Реконструкција на општинска зграда Април Постапка со барање за 
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52. 
 

прибирање на понуди 

53. 

 
Изградба и реконструкција на спортски терени 
на територија на општина Илинден 
 

Мај Отворена постапка 

 
54. 

Изградба и реконструкција на локални улици и 
патишта, тротоари, пешачки и велосипедски 
патеки и други слични објекти на територија на 
општина Илинден 

Мај Отворена постапка 

 
 
                                                                                                                       
                                                                                           
                                                                                                                                                                        ОПШТИНА ИЛИНДЕН                              
                                                                                                                                                               ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                                                                                                                         Жика Стојановски     


