
 

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за јавните набавки (Службен Весник на РМ,24/12, 148/2013 и 160/2013) Градоначалникот на Општина 

Маврово и Ростуша на ден 05.01.2017 година,  го донесе следниот  

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА 

НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

 

 
 

 
 
Бр. 

 
Предмет на договорот за јавна 

набавка/рамковна спогодба 

 
Шифра според 

ОПЈН 

 
Очекуван почеток на 
постапката (месец) 

Проценета вредност на 
договорот/ рамковната 

спогодба без ДДВ (денари) 

 
Вид на постапка 

1 2 3 4 5 6 

 I. Договори и рамковни спогодби за 
јавна набавка на стоки 

    

 
 

1 

Набавка на стоки за сигнализација на 
населените места низ територии на 
Општина Маврово и Ростуше со 
изработка на проект 
 

  
 

Јануари/Февруари 

 
 

720.339,оо 

 
Барање за прибирање на 

понуди 

2 Набавка на материјали за улично 
осветлување 
 

  
Фебруари/Март 

 
1.000.000,оо 

Барање за прибирање на 
понуди 

3 Набавка на канцелариски материјали за 
потребите на општината 

  
Јануари/Февруари 

 
160.000,оо 

Барање за прибирање на 
понуди 

4 Набавка на градежни материјали и 
железарија за потребите на општината 
 

  
Март/Април 

600.000,оо Барање за прибирање на 
понуди 

5 Набавка на гориво за потребите на 
општината 
 

  
Мај/Јуни 

700.000,оо Отворена постапка 



6 Набавка на прехранбени продукти и 
средства за хигиена за потребите на 
општината 
 

  
Август/Септември 

 
200.000,оо 

Барање за прибирање на 
понуди 

7 Набавка на возило за потребите на 
општината 
 

  
Јануари/Февруари 

700.000,оо Барање за прибирање на 
понуди 

  
II. Договори и рамковни спогодби за  
јавна набавка на услуги 

    

8 Набавка на услуги од фиксната 
телефонија за потребите на општината за 
2017/2018 година 
 

  
Октомври/Ноември 

 
60.000,оо 

Барање за прибирање на 
понуди 

9 Набавка на услуги од мобилната 
телефонија за потребите на општината за 
2017/2018 година 
 

  
Јули/Август 

 
1.000.000,оо 

Барање за прибирање на 
понуди 

10 Набавка на услуги за изработка и 
ревизија на урбанистички планови 
 

  
Јуни/Јули 

700.000,оо Барање за прибирање на 
понуди 

11 Набавка на услуги за редовно зимско 
одржување на локални патишта и улици 
 

  
Октомври/Ноември 

 
2.500.000,оо 

 
Отворена постапка 

12 Набавка на услуги за десинсекција, 
дезинфекција и дератизација 
 

  
Април/Мај 

 
80.000,оо 

Барање за прибирање на 
понуди 

13 Набавка на услуги за вршење на стручен 
надзор при изградба, реконструкција, 
рехабилитација и санација на локална патна 
инфраструктура и други градежни објекти 

 

  
 

Јуни/Јули 

 
150.000,оо 

 
Барање за прибирање на 

понуди 

14 Набавка на осигурителни услуги за возилата 
во сопственост на општината 
 

  
Октомври/Ноември 

100.000,оо Барање за прибирање на 
понуди 



15 Поштенски услуги   
Февруари/Март 

 
100.000,оо 

Барање за прибирање на 
понуди 

16 Набавка на услуги за изработка и 
ревизија на проект за реконструкција на 
патен правец Ростушки Мост – Ростуше. 
 

  
Јануари/Февруари 

 
300.000,оо 

 
Барање за прибирање на 

понуди 

  
II. Договори и рамковни спогодби за 
јавна набавка на работи 
 

    

17 Набавка на работи за изградба на 
општинска зграда 
 

  
Март/Април 

16.000.000,оо Отворена постапка 

18 Набавка на работи за уредување на 
канализационен систем „Младиче“ 
с.Ростуше  
 

  
Мај/Јуни 

 
100.000,оо 

 
Барање за прибирање на 

понуди 

19 Набавка на работи за реконструкција на 
локален пат Велебрдо 
 

  
Април/Мај 

3.000.000,оо 
 

Отворена постапка 

20 Набавка на работи за изградба на 
локален пат Аџиевци – Присојница 
 

  
Мај/Јуни 

2.500.000,оо Отворена постапка 

 

 

с.Ростуше, 

05.01.2016 година 

                                                                   

     ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 

                                                       ГРАДОНАЧАЛНИК          

                                                                                       МУКРЕМ МЕХМЕДИ   

 


