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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА 

НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ (изменет и дополнет) 

 

 

 

 
Бр. 

 

Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната 

спогодба 

 

Шифра 

според ОПЈН 

 

Очекуван почеток на 

постапката (месец) 

 

Проценета вредност на 

договорот/рамковната 

спогодба без ДДВ 

(денари) 

Вид на постапка  

 

Забелешки 

1 2 3 4 5 6  

 I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки 

на стоки 

     

1 Набавка на водоводни и одводни цефки  Јули/Август 1.009.350 Барање за прибирање 

понуди 

 

2 Набавка и поставување на прозори за Основно 

училиште во с.Врбјани 

 Август 100.000 Барање за прибирање 

понуди 

 

3 Набавка на градежни материјали  Август/Септември 799.000 Барање  за прибирање 

понуди 

 

4 Набавка на гориво за потребите на општината  Јуни/Јули 557.600 Барање за прибирање на 

понуди 

 

5 Набавка на компјутери и мобилни телефони  Јануари/Февруари 162.086 Барање за прибирање на 

понуди 

 

6 Набавка на канцелариски материјали  Март/Април 112.017 Барање за прибирање на 

понуди 

 

7 Набавка на бетонски префабрикувани елементи  Март/Април 947.700 Барање за прибирање на 

понуди 

 

8 Набавка на материјали за улично осветлување  Октомври/Ноември 744.260 Барање за прибирање на 

понуди 

 

9 Набавка на рекламни материјали  Декември 275.110 Барање за прибирање на 

понуди 

 

       

 II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки 

на услуги 

     

10 Набавка на услуги од фиксната телефонија и интернет  Јануари/Февруари 60.000 Барање за прибирање на 

понуди 

 

11 Набавка на услуги за изработка на геодетски елаборати 

за ажурирање на геодетски подлоги за изработка на 

урбанистички планови 

 Октомври/Ноември 847.500 

 

Барање за прибирање на 

понуди 

Половина од средствата 

(500.000 со ДДВ) се 

обезбедени од Биро за 

регионален развој 
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12 Изработка и ревизија на проектни документации за 

улици, патишта и водоводи 

 Март/Април 732.518 Барање за прибирање на 

понуди 

 

13 Набавка на услуги за вршење на стручен надзор врз 

изградба на општинска административна зграда во 

с.Ростуше. 

 Февруари/Март 23.000 Барање за прибирање на 

понуди 

 

14 Набавка на услуги за изработа на стратегија за развој 

на туризмот во општина Маврово и Ростуше 

 Октомври/Ноември 205.000 Барање за прибирање на 

понуди 

Средствата се обезбедени од 

Министерство за економија 

на Р.М. со Договор бр.13-

4781/1 од 03.09.2018  

15 Набавка на услуги за привремено вработување  Декември 3.000.000 Отворена постапка  

       

 III. Договори и рамковни спогодби за јавни 

набавки на работи 

     

16 Набавка на работи за реконструкција на  патот во 

с.Велебрдо и изградба на атмосферска канализација 

низ селото 

 Октомври/Ноември   2.251.388 Отворена постапка  

17 Набавка на работи за рехабилитација на локален пат во 

с.Скудриње 

 Ноември/Декември 12.119.049 Отворена постапка Постапката ќе биде со 

одложено плаќање во две 

буџетски години 

18 Набавка на работи за изградба на паркинг простор во 

с.Жировница и изградба на потпорни ѕидови 

 Октомври/Ноември 4.500.000 Отворена постапка  

19 Набавка на работи изградба на фекална канализација 

во с.Ростуше 

 Декември 500.000 Отворена постапка  

20 Реконструкција на дел од водоводна мрежа во 

с.Требиште 

 Октомври/Ноември 1.365.640 Барање за прибирање на 

понуди 

 

 

 

С.Ростуше 11.12.2018 

            Општина Маврово и Ростуше 

                         Градоначалник 

                          Медат Куртовски 


