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Годишен план за јавни набавки 2019 

Plani vjetor I furnizimeve publike 2019 

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план 
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки 
 

Предмет на договорот за јавна 
набавка 

ЗПЈН 

Вид на 
договор 
за јавна 
набавка 

Вид на 
постапка 

Очекуван 
старт 

Забелешки Оглас 

,,Набавка на дизел гориво – 
Еуродизел БС. за потребите на 
моторните возила: Автобусот и 
Мини бусот и Бензин гориво 
БМБ-95, за Опел Инсигниа и 
Пежо-306 на општина Желино, за 
превозот на учениците на 
основните општински училишта 
и администрацијата на општина. 

09000000-
3 Стоки 

Барање за 
прибирање 
понуди 

Јануари  
 

Хигиенски артикли 
39000000-
2 Стоки 

Барање за 
прибирање 
понуди 

Февруари  
 

Набавка и транспорт на 
централно греење во подрачното 
училиште во с.Озурмиште 

03000000-
1 Стоки 

Набавки од 
мала вредност 

Јуни   

Набавка на информатичка 
опрема и делови, за потреба на 
администрацијата на Општина 
Желино ,, 

30000000-
9 Стоки 

Набавки од 
мала вредност 

Јуни   

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9ba17486-ec9c-4f9a-a644-01a0683fb578/5
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e9571aa4-fd40-4b35-adc7-426638e2898b/5


Предмет на договорот за јавна 
набавка 

ЗПЈН 

Вид на 
договор 
за јавна 
набавка 

Вид на 
постапка 

Очекуван 
старт 

Забелешки Оглас 

Набавка на моторни возил за 
службена употреба на 
администрацијата и 
градоначалникот на Општина 
Желино 

34000000-
7 Стоки 

Поедноставена 
отворена 
постапка 

Јуни    

,,Набавка на префабрикувани 
бетонски плочки со трнаспорт и 
истовар, тампонски материал и 
песок,, 

44000000-
0 Стоки 

Поедноставена 
отворена 
постапка 

Јуни  
 

Канцелариски материјали 
30000000-
9 Стоки 

Набавки од 
мала вредност 

Октомври   

 
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги 
 

Предмет на договорот за 
јавна набавка 

ЗПЈН 

Вид на 
договор 
за јавна 
набавка 

Вид на 
постапка 

Очекуван 
старт 

Забелешки Оглас 

Изработка на техничка 
документација за 
изградба на центар за 
млади 

44000000-
0 Услуги 

Барање за 
прибирање 
понуди 

Февруари  
 

,,Сервисирање и 
одржување на моторни 
возила (Волво S80, Пежо 
306 и Минибус-Цитроен 
Јумпер) - сопственост на 
општина Желино,, 

50000000-
5 Услуги 

Набавки од 
мала вредност 

Мај  
 

,,Одржување и 
проширување на јавното 
осветлување, во 
подрачјето и на објектот 
на Општина Желино,,. 

50000000-
5 Услуги 

Поедноставена 
отворена 
постапка 

Јуни   

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d3ff87fa-3b7b-49b3-844b-48c23fd64ac1/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d3ff87fa-3b7b-49b3-844b-48c23fd64ac1/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/053b0ffb-96f5-4dc7-88cd-bf7d500fbf9e/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1314f99c-52c7-4707-8f27-493c98b843dc/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/205771c5-23f7-4a2a-af34-ecdb8a942c25/5
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5f223a3d-a930-4c70-9a3b-fbcfc568da4a/13


Предмет на договорот за 
јавна набавка 

ЗПЈН 

Вид на 
договор 
за јавна 
набавка 

Вид на 
постапка 

Очекуван 
старт 

Забелешки Оглас 

„ Вршење на 
дератизација , 
ларвицидна и 
адултицидна 
дезинсекција на 
посочени места, ормани, 
депонии, по текот на 
реката Вардар, како и 
сите населени места, на 
подрачјето на Општина 
Желино,, 

90000000-
7 Услуги 

Набавки од 
мала вредност 

Јули  
 

“ Услуга од агенција за 
физичко обезбедување 
за потребите на 
Општина Желино во 
период од една година „ 

79000000-
4 Услуги 

Набавки од 
мала вредност 

Јули  
 

,, Стручен надзор над 
реконструкција на 
локален пат во с. 
Стримница ,, 

71000000-
8 Услуги 

Набавки од 
мала вредност 

Јули  
 

Стручен надзор над 
реконструкција и 
рехабилитација на 
локален пат за 
с.Чифлик-Ларце 

71000000-
8 Услуги 

Набавки од 
мала вредност 

Јули  
 

,,Одржување и 
проширување на јавното 
осветлување, во 
подрачјето и на објектот 
на Општина Желино,,. 

65000000-
3 

50000000-
5 

Услуги 
Отворена 
постапка 

Јули    

,, Геодетско мерење и 
изготвување на 
геодетски елаборати за 
посебни намени: 

71000000-
8 Услуги 

Поедноставена 
отворена 
постапка 

Јули  
 

„Изработка на УП за 
с.Седларево„ 

71000000-
8 Услуги 

Набавки од 
мала вредност 

Септември  
 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/69b9012a-3641-446b-9424-f599ee7fdc07/1
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d3603e6a-8f66-4eca-bcd2-4b3bcd4cfa18/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/79d4370c-6769-409f-96ac-541495fa728f/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/01deaa58-98bf-4bc9-9bb8-b7fbfac82765/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dc1be09a-8590-4daf-b3d5-81eb071a226b/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/69b9012a-3641-446b-9424-f599ee7fdc07/1
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1d6bf227-d12f-4796-8b76-970b5d3444bb/1
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8fe63332-43a0-4834-ac7a-78378cde444c/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cf42a658-245a-45d7-a24d-682153c10aab/14


Предмет на договорот за 
јавна набавка 

ЗПЈН 

Вид на 
договор 
за јавна 
набавка 

Вид на 
постапка 

Очекуван 
старт 

Забелешки Оглас 

„Зимско и летно 
одржување на 
локалната патна мрежа, 
во подрачјето на 
Oпштина Желино“ 

50000000-
5 Услуги 

Поедноставена 
отворена 
постапка 

Октомври  
 

Набавка на услуги за 
бизнис мобилна 
телефонија за период од 
две (2) години 

64000000-
6 Услуги 

Набавки од 
мала вредност 

Октомври  
 

 
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи 
 

Предмет на договорот 
за јавна набавка 

ЗПЈН 

Вид на 
договор 
за јавна 
набавка 

Вид на 
постапка 

Очекуван 
старт 

Забелешки Оглас 

„Изградба на колектор 
за фекална 
канализација од 
индустриски 
комплекси во близина 
на с.Желино„ 

90000000-
7 

IA23-5 
Работи 

Поедноставена 
отворена 
постапка 

Јануари   

„ Изградба на 
хоризонтална и 
вертикална 
сигнализација во 
с.Желино и другите 
населени места на 
општина Желино „ 

45000000-
7 Работи 

Поедноставена 
отворена 
постапка 

Јуни    

Изградба на 
рекреативно 
игралиште за деца 

44000000-
0 Работи 

Поедноставена 
отворена 
постапка 

Јуни    

Реконструкција на мост 
во с.Стримница 

44000000-
0 Работи 

Поедноставена 
отворена 
постапка 

Јули   

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9155cb1c-caf0-41f9-8d50-ee29f6494d83/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e899414f-8640-4155-8535-538a5bf608b8/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/171e52eb-8010-4640-8df0-50dd760e8909/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8059f21-3e3b-4f78-9125-31c2c447722d/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9155cb1c-caf0-41f9-8d50-ee29f6494d83/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c05a37c7-ba09-4105-94f8-23da5c8bbede/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e899414f-8640-4155-8535-538a5bf608b8/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5631dd82-b3e3-4774-ad3a-19e000ec9d82/13


Предмет на договорот 
за јавна набавка 

ЗПЈН 

Вид на 
договор 
за јавна 
набавка 

Вид на 
постапка 

Очекуван 
старт 

Забелешки Оглас 

Реконструкција на 
локален пат во 
с.Стримница 

44000000-
0 Работи 

Поедноставена 
отворена 
постапка 

Јули  
 

Реконструкција и 
рехабилитација на 
локален пат за 
с.Чифлик-Ларце 

44000000-
0 Работи 

Поедноставена 
отворена 
постапка 

Август  
 

Чистење на речни 
корита во територијата 
на Општина Желино 

90000000-
7 Работи 

Набавки од 
мала вредност 

Август 
Набавката 
ќе биде 
делива 

 

Реконструкција на 
локален пат во 
с.Чифлик 

44000000-
0 Работи 

Поедноставена 
отворена 
постапка 

Септември  
 

Реконструкција на ОУ 
Ибрахим Темо во 
с.Стримница 

44000000-
0 Работи 

Поедноставена 
отворена 
постапка 

Септември  
 

Реконструкција на 
училишниот објект во 
основното училиште во 
с.Желино и с.Ларце 

44000000-
0 Работи 

Поедноставена 
отворена 
постапка 

Октомври  
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https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f3092701-9489-4b77-9db4-f22b6e8c4903/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d1f026b2-fab7-4859-ac16-d17023c63da0/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1ab96c80-5460-41b8-bc6b-9cb686461add/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/75ee34e6-290e-48bc-816c-5eb3ba1c6580/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f10b8261-3507-4355-a92c-558f44d61b3c/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8712ab11-3e6a-40d4-9d1a-68c6abf9f760/14


RAPORT – REALIZIMI 2019 

ИЗВЕШТАЈ - РЕАЛИЗАЦИЈА 2019 

 

20%

80%

RAPPORTI 2019
ИЗВЕШТАЈ 2019

Моs realizuar - Не реализиран Realizuar - Реализиран


