
Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 7

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Градско

I.1.2) Адреса: Александар Македонски 70 А

I.1.3) Град и поштенски код: Градско 1420

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ацо Атанасов , адреса на е-пошта: acoatanasov@hotmail.com телефон/факс: 043251522/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

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 ЗабелешкиОглас

Суксесивна набавка на моторен бензин и
дизел гориво за период од една година 09000000-3Стоки Набавки од мала

вредност Март

Набавка на електроматеријали и
одржување на улично осветлување 31000000-6Стоки Набавки од мала

вредност Април

Набавка на канцелариски материјали 30000000-9Стоки Набавки од мала
вредност Јуни

Набавка, транспорт и монтажа на урбана
опрема за опремување на детски
игралишта

37000000-8Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Јуни

Набавка на градежни материјали 44100000-1Стоки Набавки од мала
вредност Јуни

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

Вршење на системска
дезинфекција,
дезинсекција и
дератизација

85000000-9Услуги Набавки од
мала вредност Март

Изработка на проектно-
техничка документација 71000000-8Услуги

Набавки од
мала вредност Април

Поправка и
сервисирање на ПМВ и 50000000-5Услуги

Набавки од
мала вредност Мај

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b8194f85-cf3f-4311-973d-6cde0268810b/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/93955086-f3b1-451d-b548-af3e2eaf0fca/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8449ab3e-ff23-4fff-9b78-cd4011585537/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/61a44322-3136-4924-9ad6-d123d254c1e6/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d0baa855-e568-4857-9f1c-783dbf40cd05/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4e0b09a9-4dc9-41e7-898b-819695cdf5f2/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9ffbad28-bcd2-4505-bd88-1e84142067c6/13


Предмет на договорот
за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт Забелешки Оглас

набавка на резервни
делови
Избор на Агенција за
привремени
вработувања

79000000-4Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

Јуни

Доделување на договор
за воспоставување на
јавно приватно
партнерство за
реконструкција на
јавното осветлување во
Општина Градско преку
воведување на мерки за
енергетска ефикасност
според ЕСКО модел

34928000-8

34928500-3
Услуги Отворена

постапка Јуни

Предмет на огласот е доделување на
договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство за
реконструкција на јавното осветлување
во Општина Градско преку воведување
на мерки за енергетска ефикасност
според ЕСКО модел, кое ќе се
остварува како набавка на услуги со
што ќе се реконструира мрежата за
јавно осветлување преку воведување на
мерки за енергетска ефикасност со цел
намалување на потрошувачката на
електрична енергија, намалување на
трошоците на договорниот орган и
подобрување на квалитетот на јавното
осветлување

Превоз на ученици во
ООУ Даме Груев
Градско

60000000-8Услуги Набавки од
мала вредност Јули

Превоз на вработени во
ООУ Даме Груев,,
Градско и Општина
Градско

60000000-8Услуги Набавки од
мала вредност Декември

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 ЗабелешкиОглас

Изградба на дел од улица Илинденска со атмосверска
канализација во должина од115,67 м. во Градско 45000000-7Работи

Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Изградба на дел од улица број 3 во должина од 571,5
метри за м.в. Лаките с. Виничани 45000000-7Работи

Поедноставена
отворена
постапка

Март

Тековно одржување на локални патишта и улици 45000000-7Работи Набавки од
мала вредност Мај

Изградба на дел од улица Староградска во должина од
220 метри во Долно Градско 45000000-7Работи Набавки од

мала вредност Јуни

Изградба на улица Панко Брашнаров со атмосверска
канализација во Градско 45000000-7Работи Набавки од

мала вредност Јуни

Изградба на улица Кочо Рацин с. Виничани 45000000-7Работи Набавки од
мала вредност Јуни

Реконструкција на дел од улица Илинденска втора и
трета фаза , со атмосферска канализација во Градско 45000000-7Работи

Поедноставена
отворена
постапка

Јуни

Ревитализација на мост на р.Вардар за с.
Уланци,Општина Градско 45000000-7Работи Набавки од

мала вредност Јули

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2b9f45a3-fad6-4a87-8256-d6eefbc91ba6/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0d2db518-dd08-408e-8ec2-112ed75f02c3/1
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0eccfcf7-6305-4fad-bc6d-bf3f01254a90/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/00a93989-aa72-49f7-96c5-a0661ca08a80/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dcc7d626-2fc5-44b1-9355-dfb2945cee8b/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/150a75d4-9db3-4eef-aea8-91f52d209cbc/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9ca94f8b-6553-4370-afa7-69b5cb3502c4/14


Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Реконструкција на улица Панко Брашнаров и крак од
улица Панко Брашнаров со атмосферска канализација
во населба Градско , Општина Градско

45000000-7Работи
Поедноставена
отворена
постапка

Јули

Датум на првична објава на ЕСЈН 26.01.2021

Датум на објава на верзија 16.07.2021 12:09

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07d8b844-d303-41c4-95f1-4dd99519cadb/14

