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ОПШТИНА ИЛИНДЕН 
 

 
Бр.05-21/1  
Од 08.01.2020 година 
                       
 
Врз основа на член 75 став 1, став 2 и став 3 од Законот за јавни набавки (Сл. Весник на РМ. бр. 24/2019), 
Градоначалникот на општина Илинден на ден 08.01.2020 година донесе 

 
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2020 ГОДИНА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 
Член 1 

Врз основа на планираните извори за финансирање, согласно усвоениот Буџет и усвоените Годишни програми на 
Општина Илинден за 2020 година, Општина Илинден го донесува Годишниот план за своите вкупни потреби за набавки 
во тековната година по видови на стоки, услуги и работи, со кој го определува предметот на набавката, очекуваниот 
почеток на постапката, проценетата вредност на договорот и видот на постапката за јавна набавка, согласно 
табеларниот преглед даден во продолжение: 
 
 

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 опрема  
 

Јануари 847.458,00 
Поедноставена отворена постапка 

(до 70 000 евра во денарска 
противвредност) 

2. Набавка на компјутерски софтвер 
 

Јануари 508.475,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) 
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3. Набавка на горива за патнички моторни возила  

 

Мај 254.238,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) 

4. 
 

Набавка на спортска опрема  
 

 

Мај 254.238,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) 

5. Набавка на канцелариски материјал Јуни 423.729,00 
Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) за 

период од 2 години 

6. Набавка на средства за хигиена и пехранбени 
продукти Јуни 508.475,00 

Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) за 

период од 2 години 

7. 
 

Набавка на промотивен материјал  
 

Јули 593.221,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) 

8. 
 

Набавка на пелети за греење 
 

Јули 666.667,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) 

9. Набавка на екстра лесно масло за греење (ЕЛ-1) 
за грејна сезона 2020/2021  година Јули 254.238,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 

евра во денарска противвредност) 

 II. Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на услуги    

10. Вршење на стручен надзор при реконструкција и 
санација на локални патишта и улици  Јануари 211.865,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 

евра во денарска противвредност) 

11. 
Вршење на стручен надзор при реконструкција и 
санација на локални патишта и улици оштетени 
при изградба на фекална канализација  

Јануари 254.238,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) 

12. Вршење на стручен надзор при изградба на 
локални патишта и улици   Јануари 211.865,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 

евра во денарска противвредност) 

13. Вршење на стручен надзор при изградба на 
улици во индустриски зони на општина Илинден Јануари 169.492,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 

евра во денарска противвредност) 

14. Изработка и ревизија на урбанистички планови за 
село и вон населено место Јануари 423.729,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 

евра во денарска противвредност) 

15. 
Изработка на елаборати и студии од областа на 
животна средина при изработка на урбанистички 
планови  

Јануари 169.492,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) 

16. Изработка и ревизија на проекти за изградба и 
реконструкција на локални патишта и улици Јануари 296.611,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 

евра во денарска противвредност) 

17. Изработка и ревизија на проект за реконструкција 
на општинска зграда-енергетско ефикасен објект Јануари 169.492,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 

евра во денарска противвредност) 

18. Вршење на стручен надзор при изградба на 
систем за одведување и пречистување на 

 
Јануари 423.729,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 

евра во денарска противвредност) 
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отпадни води 

19. Вршење на стручен надзор при изградба на  
пречистителни станици  

 
Јануари 423.729,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 

евра во денарска противвредност) 

20. Печатење на општински  весник и друг вид на 
печатен промотивен материјал 

 
Јануари 952.381,00 

Поедноставена отворена постапка 
(до 70 000 евра во денарска 

противвредност) 

21. 

Изработка и ревизија на проекти за изградба на 
систем за одведување и пречистување на 
отпадни води вклучувајќи и дизајн на 
пречистителни станици 

 
 

Јануари 254.238,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) 

22. Чистење на реки и речни корита 
 

Јануари 1.271.187,00  
Поедноставена отворена постапка 

(до 70 000 евра во денарска 
противвредност) 

23. Вршење на геодетски услуги 
 

Јануари 847.458,00 
Поедноставена отворена постапка 

(до 70 000 евра во денарска 
противвредност) 

24. Набавка на угостителски услуги 
 

Јануари 1.016.950,00 
Постапка за доделување на договор 

за јавна набавка на услуги од тип 
Посебни услуги 

25. Набавка на фотографски и видео услуги 
 

Јануари 127.119,00 
Постапка за доделување на договор 

за јавна набавка на услуги од тип 
Посебни услуги 

26. 
Заловување и стручен третман на бездомни и 
нерегистрирани кучиња на територија на општина 
Илинден 

Јануари 127.119,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) 

27. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
 

Мај 338.984,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) 

28. Набавка на услуги за привремени вработувања 
 

Мај 1.694.916,00 
Поедноставена отворена постапка 

(до 70 000 евра во денарска 
противвредност) 

29. Услуги за обезбедување на објекти  Мај 1.694.916,00 
Постапка за доделување на договор 

за јавна набавка на услуги од тип 
Посебни услуги 

30. Вршење на стручен надзор при реконструкција на 
општинска зграда-енергетско ефикасен објект Мај 169.492,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 

евра во денарска противвредност) 

31. Превоз на ученици за потребите на средното 
општинско стручно училиште на територија на Јуни 2.390.477,00 Поедноставена отворена постапка 

(до 70 000 евра во денарска 



         
 
     

издание 1 2010/03/29                                                                                         
         
                                                                           4/5 

општина Илинден за учебна 2020/2021 година противвредност) 

32. 
Превоз на ученици за потребите на основните 
училишта на територија на општина Илинден за 
учебна 2020/2021 година 

Јуни 2.833.334,00 
Поедноставена отворена постапка 

(до 70 000 евра во денарска 
противвредност) 

33. Сервисирање и одржување на компјутери, 
лаптопи, принтери и копир апарати Јули 847.458,00 

Поедноставена отворена постапка 
(до 70 000 евра во денарска 

противвредност) за период од 2 
години 

34. Сервисирање и одржување на патнички моторни 
возила Јули 593.221,00 

Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) за 

период од 2 години 

35. 
Избор на училиште за едукација на млади во 
рамките на Културно Едукативниот Центар во 
општина Илинден 

Јули 3.389.831,00 

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

Посебни услуги за период од 2 
години 

36. Осигурување на недвижен имот и моторни возила Септември 127.119,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) 

37. Набавка на услуги од туристичка агенција Септември 254.238,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 
евра во денарска противвредност) 

38. Испитување на јавното мислење на жителите на 
општина Илинден Септември 211.865,00 Набавка од мала вредност (до 10 000 

евра во денарска противвредност) 

   III. Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на работи    

39. Реконструкција и санација на локални патишта и 
улици  Јануари 

 
11.016.950,00 

 

Поедноставена отворена постапка 
(до 500 000 евра во денарска 

противвредност) 

40. 
Реконструкција и санација на локални патишта и 
улици оштетени при изградба на фекална 
канализација 

Јануари 
 

13.898.305,00 
 

Поедноставена отворена постапка 
(до 500 000 евра во денарска 

противвредност) 

41. Изградба на локални патишта и улици   Јануари 
 

10.169.492,00 
Поедноставена отворена постапка 

(до 500 000 евра во денарска 
противвредност) 

42. Изградба на улици во индустриски зони на 
општина Илинден Јануари 

 
12.542.373,00 

Поедноставена отворена постапка 
(до 500 000 евра во денарска 

противвредност) 

43. Изградба на систем за одведување и 
пречистување на отпадни води  

 

Јануари 
 

16.949.153,00 
Поедноставена отворена постапка 

(до 500 000 евра во денарска 
противвредност) 
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44. Изградба на пречистителни станици  
 

Јануари 
 

16.949.153,00 
Поедноставена отворена постапка 

(до 500 000 евра во денарска 
противвредност) 

45. Реконструкција на општинска зграда-енергетско 
ефикасен објект 

 

Мај 
 

1.694.916,00 
Поедноставена отворена постапка 

(до 500 000 евра во денарска 
противвредност) 

46. Отстранување на објекти склони на паѓање  и 
отстранување на бесправно изградени објекти Мај 

 
600.000,00 

Набавка од мала вредност (до 20 000 
евра во денарска противвредност) 

47. Изградба и одржување на вертикална и 
хоризонтална сигнализација  

 

Мај 
 

1.000.000,00 
Набавка од мала вредност (до 20 000 

евра во денарска противвредност) 
       
 

Член 2 
Овој план влегува во сила со денот на негово донесување. 
 

                                                                                                                   
   ОПШТИНА ИЛИНДЕН                              

                                                                                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК                                                                                                                                          
    м-р Жика Стојановски 

Изработил: Советник за јавни набавки 
         Весна Стојановска 


