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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр.07-1810/23 
Од 26.12.2017 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, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17), Советот на општина 
Илинден на седницата одржана на ден 26.12.2017 година донесе 
 
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 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 информатичка и видео опрема 
 

Јануари 
 

296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

2. Набавка на патничко моторно возило 
 

Март 1.694.915,00 Отворена постапка 

3. Набавка и изградба на урбана опрема 
 

Април 1.271.186,00 Отворена постапка 

4. Набавка на горива за патнички моторни возила 
 

Мај 847.457,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

5. 
 

Набавка на спортска опрема  
 

 

Јуни 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

6. 
 

Набавка на промотивен материјал  
 

Јули 593.220,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 
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7. Набавка на хигиенски средства, пијалоци и 
засладувачи 

 

Август 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

8. 
 

Набавка на канцелариски материјали 
 

 

Август 211.864,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

9. 
 

Набавка на пелети за греење 
 

Август 593.220,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

10. Набавка на лесно масло за греење (ЕЛ-1) за 
грејна сезона 2018/2019  година Август 169.491,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

 II. Договори и рамковни спогодби за 
јавни набавки на услуги    

11. Изработка и ревизија на урбанистички планови 
за село и вон населено место Јануари 2.542.372,00 Отворена постапка 

12. 
Изработка на елаборати и студии од областа 
на животна средина при изработка на 
урбанистички планови  

Јануари 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

13. Вршење на геодетски услуги Јануари 1.694.915,00 Отворена постапка 

14. 

Изработка и ревизија на проекти за изградба 
на новопланирани улици и реконструкција, 
рехабилитација и санација на локални улици и 
патишта  

Јануари 2.203.389,00 Отворена постапка 

15. Вршење на стручен надзор при изградба и 
реконструкција на спортски објекти Јануари 423.728,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

16. Набавка на фотографски и видео услуги Јануари 127.118,00 
Постапка за доделување на договор за 
јавна набавка на услуги од категорија 

17-27 од тип Други огласи 

17. 
Набавка на  5 лиценци за пристап до 
електронска збирка на важечки пречистени 
македонски прописи 

Јануари 60.000,00 
Постапка со преговарање без 

претходно објавување на оглас (член 99 
став 1 точка 1 алинеја 2) 

18. Вршење на геомеханички испитувања за 
изведба на објекти Февруари 847.457,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

19. 
Заловување и стручен третман на бездомни и 
нерегистрирани кучиња на територија на 
општина Илинден 

Февруари 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

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 

Февруари 677.966,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 
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21. 
Дератизација  на  канализација  по ревизиони 
шахти и дезинфекција  на јавни објекти на 
подрачјето на општина Илинден 

Февруари 169.491,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

22. 
Вршење на стручен надзор при изградба на 
фекална канализација и пречистителни 
станици 

Февруари 847.457,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

23. Вршење на стручен надзор при Реконструкција 
на водоводна мрежа на ул.,,10,, во н.м.Кадино Февруари 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

24. Вршење на стручен надзор при изградба и 
реконструкција на мостови 

 
Март 423.728,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

25. 
Изработка и ревизија на проекти за изградба 
на фекална канализација и пречистителни 
станици 

 
Март 2.542.372,00 Отворена постапка 

26. Изработка и ревизија на проекти за изградба 
на тротоари, мостови и пешачки мостови 

 
Март 1.186.440,00 Отворена постапка 

27. Чистење на реки и речни корита Март 2.966.101,00 Отворена постапка 

28. Изработка и ревизија на проект за 
реконструкција на општинската зграда Април 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

29. Изработка и ревизија на проект за доградба на 
детската градинка ,,Гоце Делчев,,   Април 254.237,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

30. 

Изработка и ревизија на проект за изградба и 
поставување на спортски реквизити и скејт 
парк покрај пешачко-велосипедската патека 
Марино-Кадино 

Април 254.237,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

31. Изработка и ревизија на проект за изградба и 
доградба на јавно осветлување Април 847.457,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

32. Набавка на услуги за привремени вработувања Мај 1.694.915,00 Отворена постапка 

33. 

Вршење на стручен надзор при изградба на 
новопланирани улици, при санација, 
реконструкција и рехабилитација на локални 
улици и патишта и при изградба на цевкасти 
пропусти и изработка на канали за 
одводнување 

Мај 847.457,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

34. 
Изработка и ревизија на проект за 
реконструкција и доградба на амбуланта во 
н.Илинден 

Мај 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 
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35. Вршење на стручен надзор при изградба на 
детска градинка  во н.м.Миладиновци Мај 305.084,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

36. 
Превоз на ученици за потребите на основните 
училишта на територија на општина Илинден 
за учебна 2018/2019 година 

Јуни 2.714.285,00 Отворена постапка 

37. 
Превоз на ученици за потребите на средното 
општинско стручно училиште на територија на 
општина Илинден за учебна 2018/2019 година 

Јуни 2.380.952,00 Отворена постапка 

38. Печатење на општински  весник и друг вид на 
печатен промотивен материјал  Јуни 931.395,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

39. Услуги за обезбедување на објекти Јуни 2.966.101,00 
Постапка за доделување на договор за 
јавна набавка на услуги од категорија 

17-27 од тип Други огласи 

40. 
Изнајмување на опрема за озвучување на 
настани и манифестации и опрема за 
специјални намени 

Јуни 211.864,00 
Постапка за доделување на договор за 
јавна набавка на услуги од категорија 

17-27 од тип Други огласи 

41. Услуги за физичко архивирање и 
дигитализација Јуни 296.610,00 

Постапка за доделување на договор за 
јавна набавка на услуги од категорија 

17-27 од тип Други огласи 

42. 
Избор на училиште за едукација на млади во 
рамките на Културно Едукативниот Центар во 
Општина Илинден 

Јули 3.389.830,00 
Постапка за доделување на договор за 
јавна набавка на услуги од категорија 

17-27 од тип Други огласи 

43. Сервисирање и одржување на компјутери, 
лаптопи, принтери и копир апарати Август 423.728,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 20 000 евра без ДДВ) 

44. Сервисирање и одржување на моторни возила Август 296.610,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 5 000 евра без ДДВ) 

   III. Договори и рамковни спогодби за 
јавни набавки на работи 

   

45. Реконструкција, рехабилитација и санација на 
општински улици и патишта  Јануари 11.864.406,00 Отворена постапка 

46. 
Санација на локални улици и патишта 
оштетени при изградба на фекална 
канализација  

Јануари 8.474.576,00 
 

Отворена постапка 

47. Изградба на новопланирани улици во локални 
економски зони  Јануари 11.864.406,00 

 
Отворена постапка 

48. Изградба на новопланирани улици во 
Локалитет Јака 

 

Јануари 11.864.406,00 
 

Отворена постапка 
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49. Изградба на примарна фекална канализациона 
мрежа во н.м.Илинден и н.м.Марино  Февруари 

 

12.288.135,00 
 

Отворена постапка 

50. 
Изградба, транспорт и поставување на 
пречистителни станици за отпадни води во 
н.м.Илинден и н.м.Марино 

Февруари 
 

12.288.135,00 
 

Отворена постапка 

51. Изградба на цевкасти пропусти и изработка на 
канали за одводнување Февруари 

 

4.237.288,00 
 

Отворена постапка 

52. Реконструкција на водоводна мрежа на 
ул.,,10,, во н.м.Кадино Февруари 

 

6.779.661,00 
 

Отворена постапка 

53. Рехабилитација на локален пат Кадино -  
клучка автопат А4 Л=1300 м Март 7.627.118,00 

 

Отворена постапка 

54. Изградба на два моста во рамките на 
локалниот пат Кадино -  клучка автопат А4 Март 2.118.644,00 

Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 50 000 евра без ДДВ) 

55. 
Изградба на армирано бетонски плочаст мост 
над одводен канал кај меморијален центар во 
нова населба ЈАКА КО Марино 

 
Март 

 
5.084.745,00 

 
Отворена постапка 

56. 
Изградба на улица 6 – од новиот мост до спој 
со локалниот пат Кадино – Миладиновци, во 
н.м Кадино Л= 600 m 

 
Април 

 
5.932.203,00 

 
Отворена постапка 

57. Отстранување на објекти склони на паѓање  и 
отстранување на бесправно изградени објекти Мај 1.694.915,00 Постапка со барање за прибирање на 

понуди (до 50 000 евра без ДДВ) 

58. Изградба и одржување на вертикална и 
хоризонтална сигнализација  

 

Мај 
 

889.830,00 Постапка со барање за прибирање на 
понуди (до 50 000 евра без ДДВ) 

59. Изградба на стадион со трибини во     
н.м.Илинден по фази 

 

Мај 
 

3.389.830,00 
 

Отворена постапка 

60. Изградба на детска градинка во 
н.м.Миладиновци 

 

Мај 
 

3.389.830,00 
 

Отворена постапка 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

               
   Совет на Општина Илинден                              

                                                                                                                                                   Претседател 
    м-р Александар Георгиевски 

 
 
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања 
                     Советник за јавни набавки 


