
 

Вр основа на член 26 став 4 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр.136/2007 и 130/08), Градоначалникот на  

Општина Боговиње на ден 30.01.2018 година, донесе: 

 

                                            

                                             ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 

ЗА 2018 ГОДИНА 

Бр. Предмет на договорот за јавна набавка /рамковната 

спогодба 

Износ без ДДВ Очекуван почеток 

на постапката 

(месец) 

Вид на постапкат 

 I. Договори и рамковни спогодби за јавни 

набавки на стоки 

   

1. Решение за  спроведување на постапка за набавка 

на лесно масло за горење за објектите на општина 

Боговиње за 2018 годниа. 

296.000,00  Фебруар-Март Postapka so barawe za 

pribirawe na ponudi 

2. Решение за  спроведување на постапка за набавка 

на моторни бензини, дизел гориво и течен нафтен 

гас за потребите општина Боговиње за 2018 година. 

1.215.000,00 Март-Април Postapka so barawe za 

pribirawe na ponudi 

3. Решение за спроведување на постапка со Барање за 

прибирање на понуди за набавка на делови и 

сервисирање на патнички моторни возила и 

градежни машини на општина Боговиње. 

423.000,00 Март-Април Postapka so barawe za 

pribirawe na ponudi 

4. Решение за  спроведување на постапка за набавка 

на компјутери и компјутерска опрема  за потребите 

на администрација на општина Боговиње. 

1.016.000,00 Април-Мај Postapka so barawe za 

pribirawe na ponudi 

5. Решение за спроведување на постапка  за 

набавка на огревно дрво за потребите на 

основните училишта во општина Боговиње 

1.101.000,00 Септември Отворена постапка 

6. Решение за спроведување на постапка за набавка 

на сијалици, постолје и други материјали за јавното 

осветлување за 2018 година за Општина Боговиње 

 

1.694.000,00 Фебруар-Март Отворена постапка 

7. Решение за  спроведување на постапка за набавка 

на канцелариски материјал за потребите на 

општина Боговиње за 2018 година 

423.728,00 Фебруар Postapka so barawe za 

pribirawe na ponudi 



8. Решение за спроведување на постапка со 

барање за прибирање на понуди за набавка на 

хоризонтална и вертикална сигнализација и 

други собраќајни знаци. 

254.000.00 Мај Postapka so barawe za 

pribirawe na ponudi 

9. Решение за спроведување на постапка за набавка 

на садници за зелени површини за потребите на 

општина Боговиње за 2018 година 

 

254.000,00 Април Postapka so barawe za 

pribirawe na ponudi 

 II. Набавка на услуги  

 

   

10 Решение за набавка на услуги за фиксна  

телефонија, интернет и мобилна телефонија за 

потребите на општина Боговиње за 2018 и 2019 

година 

500.000,00 Јануар Постапка со барање за 

прибирање на понуди 

11. Решение за спроведување на постапка    за 

изработка на  проекти , улици и канали во  

општина Боговиње за 2018 година 

423.000,00 Април Постапка со барање за 

прибирање на понуди 

12. Решение за  спроведување на постапка за 

угостителски услуги (репрезентација) за потребите 

на Општина Боговиње. 

 

400.000,00 Март  Postapka so barawe za 

pribirawe na ponudi 

13. Решение за изработка на проекти за санации и 

доградби за системи за водоснабдување во 

населените места Пирок, Раковец, Жеровјане, 

Синичане, Камењане, Д. Палчиште и Калник во  

општина Боговиње за 2018 година  

3.389.000,00 Фебруар Отворена постапка 

14. Решение за спроведување на постапка за 

извршување на дезинсекција и дератизација на 

територијата на Општина Боговиње 

 

254.000,00 Мај Postapka so barawe za 

pribirawe na ponudi 

15. Решение за спроведување на постапка со 

барање за прибирање на понуди за надзорен 

орган за инфраструктурни објекти на 

О.Боговиње. 

84.700,00 Јули Postapka so barawe za 

pribirawe na ponudi 

16. Решение за спроведување на постапка за 

ангажирање на механизација за зимско 

одржување на општинските патишта за 2018-

2019 кои се вонадлежностнаопштина Боговиње 

593.000,00 Октомври Postapka so barawe za 

pribirawe na ponudi 



                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                  Општина Боговиње 

                                                                                                                         Градоначалник   

                                                                                                                                                                      

 

                   

 

17. Решение за  спроведување на отворена 

постапка за изработка на Урбанистички 

Планови во Општина Боговиње за 2018 година 

5.084.000,00     Април-Мај Отворена постапка 

 III. Набавка на работи    

18. Решение за спроведување на постапка  

чистење депонија во н.м Боговиње-општина 

Боговиње 

127.000,00 Март-Април Постапка со барање на 

прибирање на понуди 

19. Решение за  спроведување на постапка за  
изградба и  реконструкција на улици, патишта и 

тротуари во населените места на општина 

Боговиње за 2018 година. 

6.355.000,00 Март-Април Отворена постапка 

20.  Решение за  спроведување на постапка за  
изградба на локален пат во Општина Боговиње за 

2018 година. 

11.016.000,00 Јуни-Јули Отворена постапка 

21. Решение за спорведување на постапка за изградба 

на каскади во реката на н.м.Боговиње-општина 

Боговиње. 

1.271.000,00 Јули-Август Отворена постапка 

22. Решеније за спроведување на Отворена  Постапка 

за изградба и опремување на административната 

зграда  на Општина Боговиње во н.м Боговиње  

5.084,000,00 Април-Мај Отворена постапка 

23. Решеније за спроведување на Отворена  Постапка 

за  изградба и одржување на објекти  и системи за 

водоснабдување во општина Боговиње  

24.576.000,00 Април-Мај Отворена постапка 
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