
 

Република Македонија 

Општина Штип 

Број 11-282/1 

15.01.2018 година 

Штип 

  

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ  ВО  2018 ГОДИНА 

НА ОПШТИНА ШТИП  

 

Бр. Предмет на договорот за јавна набавка/рамковна 

спогодба 

Шифра 

според 

ОПЈН 

Очекуван 

почеток на 

постапкат

а (месец) 

Проценета вредност 

на 

договорот/рамковнат

а спогодба без ДДВ 

(денари) 

Вид на постапка Забелешки  

1 2 3 4 5 6 7 

 I.Договори и рамковни спогодби за јавна 

набавка на стоки 

 
 

    

1.  Набавка на гуми за потребите на Општина Штип 

и противпожарната единица во Општина Штип 

 
Февруари 300.000,00 Отворена постапка / 

2.  Набавка на резервни делови за возилата за 

потребите на Општина Штип и противпожарната 

единица во Општина Штип 

 

Февруари 700.000,00 Отворена постапка / 

3.  Набавка на масла и средства за одржување на 

возила за потребите на Општина Штип и 

противпожарната единица во Општина Штип 

 

Февруари 300.000,00 Отворена постапка / 

4.  Набавка на тонери за потребите на општинската 

администрација во Општина Штип. 

 
Февруари 800.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
/ 

5.  Набавка на пијалоци за потребите на Општина 

Штип 

 
Февруари 600.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

6.  Набавка на компјутерска галантерија и делови за 

одржување информатичка опрема и мрежа во 

Општина Штип 

 

Февруари 200.000,00 
Барање за прибирање 

на понуди 
/ 

7.  Набавка на канцелариски материјали за 

потребите на општинската администрација на 

Општина Штип 

 

Февруари 500.000,00 
Барање за прибирање 

на понуди 
/ 

8.  Набавка на бела техника за потребите на 

Општина Штип 

 
Февруари 150.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

9.  Набавка на мебел за потребите на Општина 

Штип 

 
Февруари 600.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

10.  Штафелаи за потребите на мултимедијалниот  Февруари 300.000,00 Барање за прибирање  
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центар. на понуди 

11.  Набавка на цемент за уредување на коритото на 

река Отиња во Штип 

 
Февруари 3.000.000,00 Отворена постапка / 

12.  Набавка и транспорт на готов бетон за 

уредување на коритото на река Отиња 

 
Февруари 3.000.000,00 Отворена постапка / 

13.  Набавка на цвеќе за потребите на Општина 

Штип 

 
Февруари 46.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
/ 

14.  Набавка на ХТЗ Опрема за потребите на ТППЕ 

во рамките на Општина Штип. 

 
Март 90.000,00  

Барање за прибирање 

на понуди 
/ 

15.  Набавка на дрвени столбови за јавно 

осветлување 

 
април 100.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

16.  Набавка на играчки, училишен прибор, 

дидактички материјали и техничка стока за 

подароци по разни поводи за градинките, 

средните и основните училишта во Општина 

Штип 

 

Април 300.000,00 
Барање за прибирање 

на понуди 
/ 

17.  Набавка на информатичка опрема за потребите 

на Општина Штип 

 
Јуни 1.000.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

18.  Набавка на ситен инвентар за тековно 

одржување за потребите на Општина Штип 

 
Јуни 1.000.000,00 Отворена постапка  

19.  Набавка на моторни бензини и дизел гориво за 

потребите на Општина Штип и ТППЕ во рамките 

на Општина Штип 

 

Јули 2.000.000,00 Отворена постапка / 

20.  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 

 

Октомври 1.750.000,00 Отворена постапка / 

21.  Набавка на хигиенски средства за потребите на 

Општина Штип  

 
Ноември 

150.000,00 

 

Барање за прибирање 

на понуди 
/ 

II. Договори и рамковни спогодби за јавна 

набавка на услуги 

 
   / 
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1.  Користење на јавна комуникациска мрежа за 

пристап на интернет и webхостинг за хостирање 

на web страната на општината 

 

Јануари 450.000,00 

Постапка со барање 

за прибирање на 

понуди 

/ 

2.  Печатење на материјали за потребите на 

Секторот за финансии и комуналната инспекција 

во Општина Штип. 

 

Јануари 100.000,00  

Постапка со барање 

за прибирање на 

понуди 

 

3.  Стручен надзор над активностите кои ги 

реализира ЈП „Стипион 2011“ – Штип по 

Програмата за уредување на градежно земјиште 

на подрачјето на Општина Штип за 2018 година 

и Програмата за одржување на локални патишта 

и улици за 2018 година и активностите кои ги 

реализира ЈП „Исар“ - Штип по Програмата за 

уредување на градежно земјиште на подрачјето 

на Општина Штип за 2018 година и Програмата 

за изградба, реконструкција и одржување на 

водоводи и канализации за 2018 година 

 

Јануари 1.200.000,00 

Постапка со барање 

за прибирање на 

понуди 

/ 

4.  Набавка на вулканизерски услуги за потребите 

на Општина Штип и противпожарната единица 

во Општина Штип 

 

Февруари 300.000,00 
Барање за прибирање 

понуди 
/ 

5.  Реализација на сценски визуелен дел (лед ѕид и 

лед мрежа), осветлување, озвучување и сценска 

опрема потребна за реализација на Фестивалот 

на музика „Макфест 2018“. 

 

Март 1.200.000,00 
Барање за прибирање 

понуди 
 

6.  Набавка на услуги за обезбедување при 

реализација на Фестивалот на музика „Макфест 

2018“ во НУЦК „Ацо Шопов“ 

 

Март 60.000,00 
Барање за прибирање 

на понуди 
 

7.  Услуги за одржување на хигиена за време на 

Фестивалот „Макфест 2018“ во НУЦК „Ацо 

Шопов“  

 

Март 43.000,00 
Барање за прибирање 

на понуди 
 

8.  Печатење на промотивен материјал за културни 

настани во организација на Општина Штип 

 
Март 1.200.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

9.  Дезинсекција и дератизација на територија на 

Општина Штип  

 
Март 900.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
/ 
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10.  

Осигурување на моторни возила и недвижности 

во сопственост на Општина Штип 

 

Март 
200.000,00 

 

Барање за прибирање 

на понуди 
/ 

11.  Технички преглед на возила на Општина Штип и 

TППЕ на Општина Штип 

 

Март 100.000,00 
Барање за прибирање 

на понуди 
 

12.  Заловување и стручен третман на кучиња 

скитници и нерегистрирни кучиња 

 
Март 300.000,00 Отворена постапка  

13.  Тековно одржување на клима уреди во 

сопственост на Општина Штип 

 
Април 

300.000,00 

 

Барање за прибирање 

на понуди 
/ 

14.  Тековно одржување на систем за парно греење  
Април 

200.000,00 

 

Барање за прибирање 

на понуди 
/ 

15.  Извршување на услуги од областа на геодетските 

работи 

 
Јуни 2.000.000,00 Отворена постапка / 

16.  Изработка на проектна документација за 

добивање на одобрение за градба, ревизија на 

проектна документација и стручен надзор на 

градби 

 

Јули 1.800.000,00 Отворена постапка / 

17.  Изнајмување, поставување и одржување/чистење 

на преносни тоалетни кабини за настанот 

Пастрамалијада 2018 

 

Јули 60.000,00 
Барање за прибирање 

на понуди 
 

18.  Изработка и стручна ревизија на урбанистичко-

планска документација 

 
Август 5.200.000,00 Отворена постапка / 

19.  Превоз за потребите на Општина Штип  
Август 900.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

20.  Привремени вработувања за потребите на 

Општина Штип 

 
Септември 

400.000,00 

 

Барање за прибирање 

на понуди 
/ 

21.  Чистење на депонијата за инертен отпад 

„Крстот“. 

 
Ноември 600.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

III. Договори и рамковни спогодби за јавна 

набавка на работи 

 
   / 

1.  Реконструкција на покривна конструкција на 

централниот дел од општинската зграда 

 
февруари 387.080,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

2.  Изградба на покривна конструкција на левото  февруари 868.251,00 Барање за прибирање  
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крило на општиунската зграда на понуди 

3.  Детска градинка во населба Сењак  февруари 21.000.000,00 Отворена постапка  

4.  Реконструкција на дел од ул.Сутјеска од кружен 

тек до спој со ул.Партизанска 

 
март 1.700.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

5.  Реконструкција на дел од ул.Солидарност  
март 3.000.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

6.  Реконструкција на дел од ули.Браќа Даневи  март 5.200.000,00 Отворена постапка  

7.  Реконструкција на дел од ул.Плачковички одред  
март 650.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

8.  Реконструкција на дел од спојот на ул. 

Партизанска кај ООУ Тошо Арсов  

 
март 700.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

9.  Реконструкција на крак на Бул.ЈНА  
март 1.000.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

10.  Реконструкција на дел од ул.Крушевска 

Република 

 
март 3.500.000,00 Отворена постапка  

11.  Реконструкција на дел од ул.Никола Коперник  
март 1.000.000,00 

Барање за прибирање 

на понуди 
 

 

 

 
Изработиле 

Кирил Јорданов 

Александра Ангеловска 

 

 Општина Штип 

Градоначалник 

Благој Бочварски 

 

 


