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Република Северна Македонија/Republika e Maqedonisë së Veriut 

ОПШТИНА ЖЕЛИНО/KOMUNA E ZHELINËS 

Ж Е Л И Н О/ZH E L I N Ë 

 

 
Градоначалник 

Врз основа на член 75 од Законот за јавните набавки Сл. Весник бр.24/2019, Правилникот за формата на содржината како и 
начинот на изготвување на годишен план за јавни набавки Сл.весник бр.64/2019, Градоначалникот на општина Желино 

донесува: 
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА  2020  ГОДИНА 
 
 

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 хигиенски артикли 39000000-2 Стоки 
Набавки од мала 
вредност 

Јануари   

Набавка на телекомуникациска опрема и 
интернет опрема 

32400000-7 

32570000-9 
Стоки 

Набавки од мала 
вредност 

Февруари   

Набавка на електрична енергија за 
општинската зграда 

09310000-5 Стоки 
Поедноставена 
отворена постапка 

Февруари   

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

44115220-7 

44000000-0 
Стоки 

Набавки од мала 
вредност 

Февруари  
 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/82fa821e-2a93-4d4a-a225-0ca16585642b/13
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Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН 
Вид на 
договор за 
јавна набавка 

Вид на постапка Очекуван старт Забелешки Оглас 

,,Набавка , транспорт и поставување на 
асфалт за поправка на локалните 
патишта на Општина Желино ,, 

14213000-7 

14000000-1 
Стоки 

Набавки од мала 
вредност 

Февруари   

Набавка на дизел гориво и бензин 
гориво за потребите на 
админитрацијата и градоначалникот 

09000000-3 Стоки 
Набавки од мала 
вредност 

Март   

Набавка и транспорт на 
префабрикувани бетонски плочки, 
тампонски материјал и песок 

44000000-0 Стоки 
Поедноставена 
отворена постапка 

Март   

Набавка на бетонски елементи - 
ивичњаци 

44000000-0 Стоки 
Набавки од мала 
вредност 

Март   

Набавка на канцелариски мебел 39130000-2 Стоки 
Набавки од мала 
вредност 

Април   

Навка на канцелариски материјали 30000000-9 Стоки 
Набавки од мала 
вредност 

Мај   

Набавка на информатичка опрема 30200000-1 Стоки 
Набавки од мала 
вредност 

Мај   

Набавка, транспорт и монтажа на 
монтажни бараки (канцеларии) 

44211200-4 Стоки 
Набавки од мала 
вредност 

Јуни   
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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 

Дизајнирање, печатење и набавка на 
пропагандистички материјали, за 
потребите на Општина Желино 

79800000-2 Услуги 
Набавки од мала 
вредност 

Февруари   

Одржување и проширување на јавното 
осветлување во подрачјето на општина 
Желино по пат на ЈПП 

65000000-3 Услуги Отворена постапка Февруари   

Сервисирање и одржување на моторни 
возила 

50100000-6 Услуги 
Набавки од мала 
вредност 

Март   

Изготвување на техничка 
документација за фекален колектор за 
населените места во микро регионот 
„Дервенд„ 

71000000-8 Услуги 
Поедноставена 
отворена постапка 

Март   

Изработка на урбанистичка планска 
документација за с. Стримница, Групчин 
и Добарце 

71410000-5 Услуги 
Набавки од мала 
вредност 

Мај   

Изготвување на техничка 
документација за водоводна мрежа, 
канализациона мрежа и локални 
патишта 

71240000-2 Услуги 
Поедноставена 
отворена постапка 

Јули   
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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 

реконструкција на основното училиште 
Раметула Амети с. Чифлик 

44000000-
0 Работи 

Поедноставена отворена 
постапка 

Февруари   

Изградба на канализациона мрежа во н.м 
Желино - Крак 11 

44000000-
0 Работи 

Поедноставена отворена 
постапка 

Март   

Изградба на фекале колектор во н.м Желино 
44000000-
0 Работи Набавки од мала вредност Март   

Изградба на училишен објект во н.м Церово 
44000000-
0 Работи 

Поедноставена отворена 
постапка 

Мај   

Датум на првична објава на ЕСЈН 31.01.2020 
Датум на објава на верзија 15.02.2020 14:34 

 


