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ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Богданци

I.1.2) Адреса: Ул.„Маршал Тито“Бр.62 Богданци

I.1.3) Град и поштенски код: Богданци 1484

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Силвана Данаилова , адреса на е-пошта: opstina_bogdanci@yahoo.com телефон/факс: 034222335/

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

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на материјали за разни поправки, други
материјали и ситен инвентар за потребите на
Општина Богданци

44100000-1Стоки Набавки од
мала вредност

300.000,00
ден. Јануари

Набавка на прехранбени производи и пијалоци за
потребите на Општина Богданци 15000000-8Стоки Набавки од

мала вредност
152.542,00
ден. Јануари

Набавка на средства за хигиена за потребите на
Општина Богданци 39000000-2Стоки Набавки од

мала вредност
120.000,00
ден. Февруари

Набавка и поставување на справи за детско
игралиште 37500000-3Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

847.457,00
ден. Февруари

Набака на сервер за потребите на Општина
Богданци 30000000-9Стоки Набавки од

мала вредност
127.118,00
ден. Февруари

Набавка на пластични контејнери со капак и
садови за отпад за потребите на Општина
Богданци

34000000-7Стоки Набавки од
мала вредност

508.474,50
ден. Март

Набавка на електрична енергија за потребите на
Општина Богданци 09000000-3Стоки Отворена

постапка
3.389.830,00
ден. Март

Набавка на компјутери и компјутерска опрема за
потребите на Општина Богданци 30000000-9Стоки Набавки од

мала вредност
194.915,00
ден. Април

Набавка на противпожарна заштитна опрема 35000000-4Стоки Набавки од
мала вредност

300.000,00
ден. Април

Набавка на тонери за потребите на Општина
Богданци 30000000-9Стоки Набавки од

мала вредност
127.119,00
ден. Мај



Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на моторни бензини и дизел гориво за
потребите на Општина Богданци 09000000-3Стоки Набавки од

мала вредност
300.000,00
ден. Јуни

Набавка и поставување на урбана опрема клупи,
канти за отпадоци и рекреативни справи за вежби
во м.в. Чести Јавори

45000000-7Стоки Набавки од
мала вредност

508.474,00
ден. Јуни

Набавка и поставување на урбана опрема клупи и
канти за отпадоци во населените места во
Општината

45000000-7Стоки Набавки од
мала вредност

423.729,00
ден. Јуни

Набавка на канцелaриски материјали за
потребите на Општина Богданци 30100000-0Стоки Набавки од

мала вредност
169.492,00
ден. Октомври

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

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на услуги за заловување и стручен третман
на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на
територијата на Општина Богданци

85200000-1Услуги Набавки од
мала вредност

300.000,00
ден. Јануари

Набавка на превозни услуги за потребите на
Општина Богданци 60000000-8Услуги Набавки од

мала вредност
238.095,00
ден. Јануари

Вршење на услуги од областа на геодетските работи
за потребите на Општина Богданци 71000000-8Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

1.016.949,00
ден. Јануари

Изработка на основни проекти за потребите на
Општина Богданци 71000000-8Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

847.457,00
ден. Јануари

Одржување и поправка на моторни возила заедно со
резервни делови 50000000-5Услуги Набавки од

мала вредност
150.000,00
ден. Март

Вршење на стручен надзор над изградба на градби
на територијата на Општина Богданци 71000000-8Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

1.016.949,00
ден. Март

Изработка на елаборати за заштита на животната
средина 90700000-4Услуги Набавки од

мала вредност
127.118,00
ден. Април

Изработка на елаборати за заштитен појас на бунар
за вода за пиење на Богданци и Ѓавото 90700000-4Услуги Набавки од

мала вредност
338.983,00
ден. Мај

Изработка на урбанистички проекти за потребите на
Општина Богданци 71000000-8Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

1.046.355,00
ден. Мај

Одржување на улично осветлување во Општина
Богданци (набавка и монтажа на материјали за
улично осветлување)

50000000-5Услуги Набавки од
мала вредност

508.474,00
ден. Јуни

Набавка на мобилни услуги за потребите на
Општина Богданци 64000000-6Услуги Набавки од

мала вредност
288.000,00
ден. Август

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

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Уредување на детско игралиште во
центар ,,ресторан“ во Стојаково 45000000-7Работи Набавки од

мала вредност
508.474,00
ден. Јануари



Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Реконструкција на улици во Богданци 45000000-7Работи Отворена
постапка

9.112.374,68
ден. Јануари

Чистење, тампонирање , асфалтирање и поставување
на улични бетонски рабници на улица во село Ѓавото45000000-7Работи

Отворена
постапка

5.614.307,00
ден. Јануари

Чистење, тампонирање и поставување на бехатон со
набавка, транспорт и поставување на улични
бетонски рабници на улици во Богданци

45000000-7Работи Отворена
постапка

11.774.680,20
ден. Февруари

Чистење на речни корита на територијата на
Општина Богданци 45000000-7Работи Набавки од

мала вредност
508.474,50
ден. Март

Изградба на нови линии за улично осветлување на
територијата на Општина Богданци 45000000-7Работи Набавки од

мала вредност
338.983,00
ден. Март

Реконструкција на фонтана во Градски Парк во
Богданци 45000000-7Работи

Поедноставена
отворена
постапка

847.457,00
ден. Април

Изградба на атмосферска канализација на дел од
улици во Богданци 45000000-7Работи

Поедноставена
отворена
постапка

847.457,62
ден. Април

Уредување на простор со висока и ниска вегетација
на територијата на Општина Богданци 71400000-2Работи

Поедноставена
отворена
постапка

932.203,00
ден. Април

Набавка и поставување на урбана опрема видиковец
на Дукавец 45000000-7Работи Набавки од

мала вредност
169.491,00
ден. Јуни

Изградба и реконструкција на водоводна и
канализациона мрежа 45000000-7Работи

Поедноставена
отворена
постапка

847.457,62
ден. Јуни

Партерно уредување на Дом на култура во Стојаково 45000000-7Работи Отворена
постапка

593.220,33
ден. Јуни
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