
Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Штип

I.1.2) Адреса: Васил Главинов бб

I.1.3) Град и поштенски код:Штип 2000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Биљана Лазарова , адреса на е-пошта: biljanalazarova16@gmail.com телефон/факс: 032 22 66 10/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

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

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на тонери за потребите на општинската администрација во
Општина Штип.

30125100-2

30200000-1
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

800.000,00
ден. Јануари

Набавка на пијалоци и засладувачи за потребите на Општина Штип
15900000-7

15800000-6
Стоки Набавки од

мала вредност
200.000,00
ден. Јануари

Набавка на канцелариски материјали за потребите на општинската
администрација на Општина Штип 30190000-7Стоки Набавки од

мала вредност
500.000,00
ден. Јануари

Набавка на хигиенски средства за потребите на Општина Штип
24000000-4

33000000-0
Стоки Набавки од

мала вредност
250.000,00
ден. Јануари

Набавка на резервни делови за одржување на возилата за потребите на
Општина Штип и противпожарната единица во Општина Штип

34300000-0

50112000-3
Стоки Набавки од

мала вредност
600.000,00
ден. Јануари

Набавка на батерија акумулатор за електрично возило во сопственост на
Општина Штип 31400000-0Стоки Набавки од

мала вредност
150.000,00
ден. Февруари

Набавка на компјутерска галантерија и делови за одржување
информатичка опрема и мрежа во Општина Штип 30200000-1Стоки Набавки од

мала вредност
200.000,00
ден. Февруари

Набавка на цвеќе за потребите на Општина Штип 77000000-0Стоки Набавки од
мала вредност

100.000,00
ден. Февруари

Набавка на масла и средства за одржување на возила за потребите на
Општина Штип и противпожарната единица во Општина Штип 09240000-3Стоки Набавки од

мала вредност
400.000,00
ден. Февруари

Набавка на електрична енергија за потребите на Општина Штип 09310000-5Стоки Отворена
постапка

16.000.000,00
ден. Март
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Гуми за потребите на Општина Штип и противпожарната единица на
Општина Штип

50110000-9

34350000-5
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

650.000,00
ден. Март

Набавка на професионални правосмукалки
39200000-4

39700000-9
Стоки Набавки од

мала вредност
300.000,00
ден. Април

Набавка на информатичка опрема за потребите на Општина Штип 30200000-1Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

1.500.000,00
ден. Мај

Набавка на моторни бензини и дизел гориво за потребите на Општина
Штип и ТППЕ во рамките на Општина Штип 09100000-0Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

1.000.000,00
ден. Јуни

Новогодишни украси за потребите на Општина Штип 39295500-1Стоки Набавки од
мала вредност

300.000,00
ден. Јули

Екстра лесно масло за домаќинство – 1 (ЕЛ-1), за потребите на зградата
на ЕЛС, основните општински училишта, средните општински
училишта и општинските детски градинки во Општина Штип

09100000-0

09000000-3
Стоки Отворена

постапка
5.000.000,00
ден. Јули

Материјали за разни поправки и тековно одржување за потребите на
Општина Штип и ТППЕ

31000000-6

42992000-6
Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

1.300.000,00
ден. Септември

Знамиња за потребите на Општина Штип

79800000-2

19000000-6

22000000-0

Стоки Набавки од
мала вредност

270.000,00
ден. Ноември

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

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Користење на јавна комуникациска мрежа за пристап на интернет и webхостинг за
хостирање на web страната на општината 72400000-4Услуги Набавки од

мала вредност
450.000,00
ден. Јануари

Дезинсекција и дератизација на територијата на општина Штип и зградата на Општина
Штип 90000000-7Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

1.680.000,00
ден. Февруари

Стручен надзор над активностите кои ги реализира ЈП „Стипион 2011“ – Штип по
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2020
година и Програмата за одржување на локални патишта и улици за 2020 година и
активностите кои ги реализира ЈП „Исар“ - Штип по Програмата за уредување на градежно
земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2020 година и Програмата за изградба,
реконструкција и одржување на водоводи и канализации за 2020 година

71520000-9Услуги Набавки од
мала вредност

450.000,00
ден. Февруари

Чистење на депонијата за инертен отпад „Крстот“.
90531000-8

90500000-2
Услуги Набавки од

мала вредност
600.000,00
ден. Февруари

Систематски прегледи на вработените во Општина Штип и ТППЕ при Општина Штип 85140000-2Услуги Набавки од
мала вредност

120.000,00
ден. Февруари

Подготовка на документи за технички преглед и технички преглед на моторни возила во
сопственост на Општина Штип и TППЕ при Општина Штип 34100000-8Услуги Набавки од

мала вредност
130.000,00
ден. Февруари

Осигурување на моторни возила и недвижности во сопственост на Општина Штип 66510000-8Услуги Набавки од
мала вредност

240.000,00
ден. Февруари

Услуги за одржување на стационар и третирање на бездомни животни во општина Штип 85210000-3Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

3.000.000,00
ден. Февруари
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Изработка и стручна ревизија на урбанистичко - планска документација 71000000-8Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

1.400.000,00
ден. Февруари

Обезбедување на настанот „Пастрмалијада 2021“ 79710000-4Услуги Набавки од
мала вредност

60.000,00
ден. Март

Објавување огласи во дневен печат за потребите на Општина Штип 79341000-6Услуги Набавки од
мала вредност

600.000,00
ден. Март

Реализација на сценски визуелен дел (лед ѕид и лед мрежа), осветлување, озвучување и
сценска опрема потребна за реализација на фестивалот на музика „Макфест 2021“. 31000000-6Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

2.000.000,00
ден. Март

Набавка на услуги за обезбедување при реализација на фестивалот на музика „Макфест
2021“ во НУЦК „Ацо Шопов“ 79710000-4Услуги Набавки од

мала вредност
70.000,00
ден. Март

Услуги за одржување на хигиена за време на фестивалот „Макфест 2021“ во НУЦК „Ацо
Шопов“ 90900000-6Услуги Набавки од

мала вредност
50.000,00
ден. Март

Печатење на промотивен материјал за фестивалот на музика „Макфест 2020“ 79810000-5Услуги Набавки од
мала вредност

250.000,00
ден. Март

Изработка на сообраќајни проекти за потребите на Општина Штип 50232200-2Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

1.300.000,00
ден. Март

Набавка на мобилни телекомуникациски услуги 64212000-5Услуги Отворена
постапка

5.000.000,00
ден. Април

Тековно одржување на клима уреди во сопственост на Општина Штип 39717200-3Услуги Набавки од
мала вредност

300.000,00
ден. Април

Тековно одржување на систем за парно греење 39721000-2Услуги Набавки од
мала вредност

300.000,00
ден. Јули

Изнајмување, поставување и одржување/чистење на преносни тоалетни кабини за настанот
Пастрамалијада 2021 90910000-9Услуги Набавки од

мала вредност
60.000,00
ден. Јули

Привремени вработувања за потребите на Општина Штип 79000000-4Услуги Набавки од
мала вредност

600.000,00
ден. Септември

Изработка на проектна документација и ревизија на проектна документација за потребите
на Општина Штип 71000000-8Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

3.200.000,00
ден. Септември

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи
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Изградба на конзоли за паркирање на р. Отиња 45000000-7Работи
Поедноставена
отворена
постапка

12.000.000,00
ден. Февруари

Реконструкција на санитарен чвор на лево крило во Општина Штип
45000000-7

45332000-3
Работи

Поедноставена
отворена
постапка

1.500.000,00
ден. Февруари

Присилно административно извршување на донесени управни акти
(Отстранување на бесправно изградени објекти, делови од објекти и
бесправно поставени објекти)

45110000-1

71000000-8

45111300-1

45000000-7

Работи Набавки од
мала вредност

1.200.000,00
ден. Јуни
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