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Бр. 05-355/1 
Од  29.01.2013 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), Градоначалникот на општина Илинден на ден 29.01.2013 година донесе 
 
 
 

 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2013 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 
 

Април 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

2. Набавка на средства за одржување на хигиена 
 

Април 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

3. Набавка на горива и масла за моторни возила 
 

Април 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 20000 
евра за стоки без ДДВ) 

4. Набавка на информатичка и видео опрема за 
потребите на општинската администрација 

 
Април 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 
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5. Набавка на софтвер за потребите на општинската 
администрација 

 
Април 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 20000 

евра за стоки без ДДВ) 

6. Набавка на канцелариски мебел 
 

Април 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

7. Набавка на опрема за сообраќајна сигнализација 
 

Април 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

8. Набавка, транспорт, монтажа и репарација на сите 
видови на стакла, огледала и рамки Април 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

9. Набавка на промотивен материјал за потребите на 
општина Илинден Април 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

10. Набавка на канцелариски материјали Април 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

11. Набавка на материјали за разни поправки, други 
материјали и ситен инвентар Април 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

12. Набавка на специјално мултифункционално возило Мај Отворена постапка 

13. Набавка на униформи Мај 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

14. Набавка и изградба на урбана опрема Мај 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 20000 
евра за стоки без ДДВ) 

15. Набавка на книги за библиотеки и учебници  Мај 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

16. Набавка на знамиња Јуни Постапка со барање за 
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прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

17. Набавка на спортска опрема и награди за спортски 
манифестации Јуни 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

18. 
Набавка на масло за греење-екстра лесно (ЕЛ) за 
потребите на општина Илинден за грејна сезона 
2013/2014 година 

Август-
Септември 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 20000 

евра за стоки без ДДВ) 

 II. Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на услуги   

19. 

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

Април Отворена постапка 

20. 

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

Април Отворена постапка 

21. 
Набавка на услуги за објавување на објави и огласи во 
дневни весници 
 

Април Отворена постапка 

22. 
Печатење и издавање на промотивен и друг вид на 
материјал (печатење на општински весник, флаери и 
честитки) 

Април 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 20000 
евра за услуги без ДДВ) 

23. Набавка на услуги за привремени вработувања Април 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди согласно 
член 17 став 3 

24. Набавка на правни услуги  Април 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

25. 

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.) 

 
Април 

 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 
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26. Поправка и сервисирање на патнички моторни возила 
за потребите на општина Илинден Април 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

27. 
 
Обезбедување на објекти на територија на општина 
Илинден 
 

Мај Отворена постапка 

28. 
 
Одржување и изградба на јавно осветлување 
 

Мај Отворена постапка 

29. Поправка и одржување на софтверска и хардверска 
опрема Мај 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

30. Организирање на културни манифестации Мај 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

31. Изработка и ревизија на проекти  за пречистителни 
станици и колектори Мај Отворена постапка 

32. Изработка и ревизија на проекти за изградба на 
спортски објекти  Мај 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

33. Изработка и ревизија на проекти за изградба на канали 
за зафаќање и третман на атмосферски води Мај 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

34. Набавка на здравствени услуги Мај 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

35. Вршење на геодетски работи за потребите на општина 
Илинден Јуни Отворена постапка 

36. 
Вршење на стручен надзор при изградба и 
реконструкција на локални улици и патишта и други 
градежни објекти на територија на општина Илинден 

Јуни Отворена постапка 

37. 
Превоз на ученици за потребите на ОУ на територија 
на општина Илинден за учебна 2013/2014 
 

Јуни Отворена постапка 
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38. Набавка на услуги за дезинсекција, дезинфекција и 
дератизација  Јуни 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 
 

39. 
 

Изнајмување на опрема за озвучување на настани и 
манифестации и опрема за специјални намени Јуни 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

40. Избор на училиште за странски јазици во рамките на 
КЕЦ во општина Илинден за учебна 2013/2014 година Јуни Отворена постапка 

41. Сервисирање и одржување на фотокопирен апарат 
марка RICOH AFISIO 650 Јуни 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

42. 
Надградба и проширување на компјутерска 3Д 
анимација за презентирање на можности за 
инвестирање во општина Илинден 

Јуни 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

43. Поправка и одржување на комјутери и принтери Јули 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

44. Испитување на јавното мислење на жителите на 
општина Илинден Јули 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 5000 

евра без ДДВ) 

45. Одржување на урбана опрема Јули 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 5000 
евра без ДДВ) 

 III. Договори и рамковни спогодби за јавни 
набавки на работи 

  

46. Реконструкција на објект на Дом на култура во 
н.м.Мралино Април 

Постапка со барање за 
прибирање на понуди (до 50000 

евра за работи без ДДВ) 

47. 

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

Април Отворена постапка 
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48. Изградба и реконструкција на мостови  на територија 
на општина Илинден Април Отворена постапка 

49. Изградба на систем за зафаќање и третман на отпадни 
води на подрачјето на општина Илинден  Мај Отворена постапка 

50. Изградба и реконструкција на спортски објекти Мај 
Постапка со барање за 

прибирање на понуди (до 50000 
евра за работи без ДДВ) 

51. 
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 (до 5000 
евра без ДДВ) 

 
                                                                                                                                                       
 
 
                                                                                                                                                    ОПШТИНА ИЛИНДЕН                              
                                                                                                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                                                                                                       Жика Стојановски     


