
Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 9

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

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 Февруари

Набавка на пластични контејнери со капак и садови за
отпад за потребите на Општина Богданци 34000000-7Стоки Набавки од

мала вредност Февруари

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

постапка Февруари

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

Набавка на канцелариски столови за потребите на
Општина Богданци 39000000-2Стоки Набавки од

мала вредност Април

Набавка на компјутери и компјутерска опрема за
потребите на Општина Богданци 30200000-1Стоки Набавки од

мала вредност Мај

Набавка на ПП опрема и материјално технички средства 35000000-4Стоки Набавки од
мала вредност Мај

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

мала вредност Јуни

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

мала вредност Јуни

Набавка на опрема за реконструкција на колекторски
ситем за фекална канализација Стојаково и
водоснадбување на индустриска зона

44160000-9Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Јуни

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

мала вредност Октомври

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/82d6ccc9-fa35-42c1-beaf-655aa2e1a9b7/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0ef452fb-1c3a-44f2-b9cf-b53be8e0153d/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8cf2882b-ddb8-41d4-895a-abc223081a26/1
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/df18e004-fa93-4aa4-a4a3-bc16d07f2025/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cf95b370-a75c-4540-a6fe-dfd4c5e2143c/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e0d9866e-6ecb-42c9-942c-b563a25480d6/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f7d46b26-15c2-4937-83b1-3bfee4669c60/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aec6947b-a74d-4f54-aa6a-7409f7411173/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d21d8db8-3753-4814-aed9-29c2e0b59060/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3269cf9b-a98e-4ad2-b334-ee745ad9bf21/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/745129de-bf05-4fee-ab9a-3253376d2c00/13


Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор за
јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

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

мала вредност Ноември

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 ЗабелешкиОглас

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

85200000-1Услуги Набавки од
мала вредност Јануари

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

Изработка на проекти за инфраструктура за потребите на општина
Богданци 71000000-8Услуги Набавки од

мала вредност Јануари

Одржување и поправка на моторни возила заедно со резервни
делови 50110000-9Услуги Набавки од

мала вредност Февруари

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

Поедноставена
отворена
постапка

Февруари

Набавка на услуги од агенција за привремено вработување за
потребите на Општина Богданци 75000000-6Услуги Набавки од

мала вредност Март

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

мала вредност Март

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

мала вредност Март

Стратешка оцена за Проект за инфраструктура за реконструкција
на главен колекторски систем за фекална канализација со изградба
на пречистителна станица за град Богданци, Општина Богданци

71000000-8Услуги Набавки од
мала вредност Мај

Одржување на улично осветлување во Општина Богданци
(набавка и монтажа на материјали за улично осветлување) 50000000-5Услуги Набавки од

мала вредност Јуни

Изработка на елаборат за одредување на границите за заштитните
зони на бунарот за водоснабдување во Општина Богданци 90000000-7Услуги Набавки од

мала вредност Ноември

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

мала вредност Февруари

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

мала вредност Март

Реконструкција на улици на територијата на Општина
Богданци 45000000-7Работи Набавки од

мала вредност Април

Реконструкција на детско игралиште 45000000-7Работи Набавки од
мала вредност Април

Чистење, тампонирање и поставување на бехатон со набавка,
транспорт и поставување на улични бетонски рабници на
паркинг на ул.,,Нако Вардарски“ Богданци во површина од 650
м2

45000000-7Работи
Поедноставена
отворена
постапка

Мај

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eac0f920-ac32-4d80-ba66-14930dbd766a/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/98de7953-7194-425d-b689-be93a7b59361/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/58b5c93b-d014-46a6-8a0a-9b812faa2d00/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/489da93b-19bc-4a08-8ccb-b6ac99dc2ff6/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7ae9074f-853d-4627-bd58-682061a0f059/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/de22c9d2-cc53-4cea-8bb8-2f0ab6480b9c/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/02dba899-842d-4f53-a352-015562f28bf4/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/08960692-f4ed-46f6-9611-19abe10295ee/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/64ef134a-bc3e-454d-8f0c-a6f59797080e/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9f9d6657-301d-48f9-babb-13f89efcc21d/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/843a35ee-440b-4fc4-9e93-a2ee89767ac6/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bec63ea8-974f-4c77-b362-670806e393d3/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/513f783b-9c97-459c-b65a-6a48ea1bd7e8/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b61653d7-8e3f-45e4-8422-d290e0b78550/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/deeba54e-a2b8-4b0c-aca2-b08f0d0d558c/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4f1f5fa7-30d7-402f-ba99-b40add08d56e/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b1421163-9d3c-4451-b8e3-fa47be4ead1a/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/59270d0d-5494-46e3-a49c-00b3b974493b/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/36702d5d-e2e0-4005-b2f0-415f354127da/13


Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Реконструкција на улица Македонска во Селемли 45000000-7Работи
Поедноставена
отворена
постапка

Мај

Реконструкција на четири улици во село
Стојаково:ул ,,Карпошева“-три крака, ул.,,Дваесетипетмина“-
два крака, ул.,,Леонид Јанков“ и ул.,,Јане Санадански“

45000000-7Работи
Поедноставена
отворена
постапка

Мај

Изградба на атмосферска канализација на ул.,,Петар Мусев“ со
реконструкција на дел од колекторски систем 45000000-7Работи Набавки од

мала вредност Јуни

Санација на премин преку корито на река Луда Мара Богданци 45000000-7Работи Набавки од
мала вредност Јуни

Набавка, транспорт и поставување на тампонски слој на улица
во Индустриска зона м.в. Барта и дел од ул.,,25-ти Мај“
Богданци

45000000-7Работи Набавки од
мала вредност Јуни

Уредување на режимот на сообраќај и поставување на
сообраќајни знаци во Богданци 45200000-9Работи

Поедноставена
отворена
постапка

Октомври

Реконструкција на улици и поставување на гумени лежечки
полицајци на територијата на Општина Богданци 45000000-7Работи

Поедноставена
отворена
постапка

Октомври

Реставрација на постоечка урбана опрема на територијата на
Општина Богданци 45000000-7Работи Набавки од

мала вредност Ноември
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https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/54fb8f55-dec7-44e3-bd30-1e2ac9b93f05/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2437c4cf-c211-478c-87c0-6b60fece3147/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/414842a1-e896-4fc7-9fd7-ef2cd838dc2e/13
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/345ec2b4-1097-4e46-ac0f-ff579c373862/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a9377986-e9cb-4972-8d3d-13505277366d/14
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/90b93752-57b0-44b1-8799-7de34edfb69b/13

