
Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Крушево

I.1.2) Адреса: Никола Ѓурковиќ бб

I.1.3) Град и поштенски код: Крушево 7520

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Васко Јанкуловски , адреса на е-пошта: vaskojankulovski@yahoo.com телефон/факс: 048 476 442/

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

Сукцесивна набавка за сервисирање со вклучен резервен
дел на возилата на општина Крушево 34330000-9Стоки Набавки од

мала вредност
300.000,00
ден. Јануари

Набавка на опрема за мултифункционална сала во
ООУ„Никола Карев“-Горна училишна зграда-
ГАСЕНИЧАР

34950000-1Стоки Набавки од
мала вредност

185.450,00
ден. Јануари

Набавка на дробен каменит материјал 0-30 мм јаловина 44113330-7Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

677.966,00
ден. Февруари

Набавка и монтажа на материјали за осветлување на дел
од спортско рекреативен центар Гумење 34928000-8Стоки Набавки од

мала вредност
323.000,00
ден. Февруари

Набавка на електрична енергија 09310000-5Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

1.694.916,00
ден. Март

Набавка на тонери (компатибилни или еквивалентни на
нив) за потребите на Општина Крушево 30125110-5Стоки Набавки од

мала вредност
84.746,00
ден. Септември

Набавка на канцелариски материјали за потребите на
општина Крушево за период од 12 месеци 30000000-9Стоки Набавки од

мала вредност
152.542,00
ден. Септември

Набавка на пијалоци и засладувачи 15800000-6Стоки Набавки од
мала вредност

169.492,00
ден. Септември

Набавка на хигиенски средства 33000000-0Стоки Набавки од
мала вредност

169.492,00
ден. Октомври

Набавка на екстра лесно масло за горење 09000000-3Стоки Набавки од
мала вредност

500.000,00
ден. Октомври



Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН
Вид на

договор за
јавна набавка

Вид на
постапка

Проценета
вредност

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на електро материјали, одржување и
сервисирање на улично осветлување во општина
Крушево за период од 12 месеци

34928530-2Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

1.200.000,00
ден. Декември

Набавка на моторни бензини, дизел гориво 09000000-3Стоки Набавки од
мала вредност

600.000,00
ден. Декември

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 хотелски и угостителски услуги на територија на Општина
Крушево за период од 12 месеци 55000000-0Услуги Посебни

услуги
350.000,00
ден. Јануари

,,Набавка на услуга за систематски здравствен преглед на вработени во
Општина Крушево основен пакет- стандарден минимум и специфичен
пакет,, согласно одредбите од Уредбата за видот, начинот, обемот и
ценовникот на здравствените прегледи на вработените(„Сл.весник на
РМ.60/13)

85100000-0Услуги Посебни
услуги

100.000,00
ден. Јануари

Набавка на услуги за проценка на ризик по работно место со изјава за
безбедност при работа за секое работно место и обука на вработените 79410000-1Услуги Набавки од

мала вредност
135.000,00
ден. Јануари

Сукцесивна набавка за вршење на геодетски услуги за потребите на
Општина Крушево за период од 12 месеци 71000000-8Услуги Набавки од

мала вредност
600.000,00
ден. Февруари

Набавка на услуга за изработка на техничка документација за изградба на
патна инфраструктура од Крушево-Манастир Св.Спас-Манастрир
Св.Василиј

71000000-8Услуги Набавки од
мала вредност

338.983,00
ден. Февруари

Набавка на услуга за изработка на техничка документација за регулација на
водотеци с.Саждево, с.Јакреново 71000000-8Услуги Набавки од

мала вредност
300.000,00
ден. Февруари

Набавка на услуга за изработка на ревизија на техничка документација за
регулација на водотеци с.Саждево, с.Јакреново 71000000-8Услуги Набавки од

мала вредност
70.000,00
ден. Февруари

Набавка на услуга за изработка на техничка документација за изградба на
патна инфраструктура под брана на Крушевско Езеро 71000000-8Услуги Набавки од

мала вредност
254.237,00
ден. Февруари

Сукцесивна набавка на услуга за осигурување за потребите на Општина
Крушево за период од 12 месеци 66510000-8Услуги Набавки од

мала вредност
80.000,00
ден. Март

Набавка на услуга за објавување на огласи, соопштенија и други
информации во дневни весници 65000000-3Услуги Набавки од

мала вредност
300.000,00
ден. Март

Набавка на услуга за ревизија на техничка документација за изградба на
патна инфраструктура од Крушево-Манастир Св.Спас-Манастир
Св.Василиј

71000000-8Услуги Набавки од
мала вредност

70.000,00
ден. Март

Набавка на услуга за изработка на ревизија на техничка документација за
изградба на патна инфраструктура под брана на Крушевско Езеро 71000000-8Услуги Набавки од

мала вредност
70.000,00
ден. Март

Набавка на услуга за изработка на техничка документација за водоводна
инсталација и фекална канализација во скијачки центар Станич 71000000-8Услуги Набавки од

мала вредност
300.000,00
ден. Март

Набавка на услуга за стручно технички надзор над на водоснабдителен
систем за град Крушево 71520000-9Услуги Набавки од

мала вредност
250.000,00
ден. Март

Набавка на услуга за изработка на урбанистички проект за реконструкција
на постојни спортски игралишта и обликување на просторот околу нив на
месност Гумење

71000000-8Услуги Набавки од
мала вредност

200.000,00
ден. Март

Набавка на услуга за изработка на ревизија на урбанистички проект за
реконструкција на постојни спортски игралишта и обликување на
просторот околу нив на месност Гумење

71000000-8Услуги Набавки од
мала вредност

60.000,00
ден. Март

Набавка на услуга за теристичка адултицидна и ларвицидна дезинсекција
на територија на општина Крушево 90670000-4Услуги Набавки од

мала вредност
127.119,00
ден. Април

Набавка на услуга за изработка на ревизија на техничка документација за
водоводна инсталација и фекална канализација во скијачки центар Станич 71000000-8Услуги Набавки од

мала вредност
70.000,00
ден. Април
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Набавка на услуга за изработка на Урбанистички план вон населено место
за изградба на полетиште за параглајдеристи и придружни содржини на м.в.
Црн Врв, Општина Крушево

71000000-8Услуги Набавки од
мала вредност

600.000,00
ден. Април

Набавка на услуга за изработка на техничка документација за поврзување
на постоен резервоар за вода на КП 2805 КО Крушево вон град, со
регионален водоснабдителен систем Студенчица

71000000-8Услуги Набавки од
мала вредност

254.237,00
ден. Април

Набавка на услуга за ревизија на техничка документација за поврзување на
постоен резервоар за вода на КП 2805 КО Крушево вон град, со регионален
водоснабдителен систем Студенчица

71000000-8Услуги Набавки од
мала вредност

50.847,00
ден. Април

Набавка на услуга за изработка на УПВНМ за индустриска зона Опаленик
Општина Крушево 71000000-8Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

1.200.000,00
ден. Април

Набавка на услуга за изработка на ревизија на УПВНМ за индустриска зона
Опаленик Општина Крушево 71000000-8Услуги Набавки од

мала вредност
300.000,00
ден. Мај

Набавка на услуга за изработка на техничка документација за мониторинг и
реконструкција на дел од водоводна мрежа во град Крушево 71000000-8Услуги Набавки од

мала вредност
300.000,00
ден. Мај

Сукцесивна набавка на услуга од Агенција за привремени вработувања
преку која ќе врши ангажирање на работници за потребите на општина
Крушево за период од 12 месеци

75120000-3Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

1.200.000,00
ден. Јуни

Сукцесивна набавка на услуги од авторска агенција за потребите на
Општина Крушево за 12 месеци 79121000-8Услуги

Поедноставена
отворена
постапка

1.200.000,00
ден. Јуни

Набавка на услуга за изработка на ревизија техничка документација за
мониторинг и реконструкција на дел од водоводна мрежа во град Крушево 71000000-8Услуги Набавки од

мала вредност
70.000,00
ден. Јуни

Набавка на услуга за изработка на техничка документација за изградба на
систем за наводнување од вештачки акумулации с.Борино, Општина
Крушево

71000000-8Услуги
Поедноставена
отворена
постапка

1.200.000,00
ден. Јуни

Набавка на услуга за заловување и стручен третман на кучиња скитници и
нерегистрирани кучиња на територијата на општина Крушево 85200000-1Услуги Набавки од

мала вредност
84.746,00
ден. Август

Набавка на услуга за изработка на ревизија на Урбанистички план вон
населено место за изградба на полетиште за параглајдеристи и придружни
содржини на м.в. Црн Врв, Општина Крушево

71000000-8Услуги Набавки од
мала вредност

100.000,00
ден. Ноември

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи
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Изградба на водоснабдителен систем за град Крушево 45000000-7Работи
Поедноставена
отворена
постапка

7.627.122,00
ден. Јануари

Санација и крпење на ударни дупки на делови од улици и
локални патишта на територија на општина Крушево
(сукцесивна набавка) за период од една година

45233251-3Работи
Поедноставена
отворена
постапка

1.694.916,00
ден. Февруари
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