
11.12.2014 година ,,Службен гласник на Општина Аеродром“ број 24  
 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните набавки („Службен Весник на Р. 

Македонија бр.136/07, 130/08, 97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013, 148/2013, 28/14, 43/14 и 
130/14) и член 24 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Аеродром („Службен гласник на 
Општина Аеродром број 20/2012, 21/2014, 23/2014), Советот на Општина Аеродром на 
својата 29-та седница, одржана на ден 09.12.2014 година, ја донесе следната                                              

 
ПЛАН  

ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2015 ГОДИНА 
 

I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги/работи/стоки 

 

Ред 
бр. 

Предмет на договорот 
за јавна 

набавка/рамковна 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Проценета 
вредност на 
договорот 
/рамковна 

спогодба без 
ДДВ (во денари) 

Вид на 
постапка 

 I. Набавка на услуги     

1.  

Набавка на кетеринг 
услуга  за роденденска 
прослава на Општина 

Аеродром 

 јануари 339.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 
објава на 

оглас 

2.  

Набавка на изнајмување 
на техничка (музичка) 

опрема за роденденска 
прослава на Општина 

Аеродром 

 јануари 254.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 
објава на 

оглас 

3.  Редизајн на веб страница 
 
  

јануари  
 
 

 
 

170.000,00 
 

Барање за 
прибирање 
понуди со 
објава на 

оглас 
 

4.  

Закуп за рекламен 
простор за објавување 
огласи во дневните 
весници за разни 
соопштенија и повици за 
презентација и јавна 
расправа на детални 
урбанистички планови 

 септември 1.950.000,00 
Отворена 
постапка 

 

5.  

Печатење на 7 (седум) 
броја на општинскиот 
весник „АЕРОДРОМ“, кој 
излегува како 
двомесечник  

  
септември 2.542.000,00 

Отворена 
постапка 
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6. 

Осигурување на 
објектите на ОУ за 
одговорност од 
предизвикана штета 

 Јуни 250.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

7. 

Уривање на бесправно 
изградени и поставени 
објекти како и 
одстранување на 
градежен материјал и 
шут на територијата на 
Општина Аеродром 

  Јануари/ 
Февруари 1.000.000,00 

Отворенa 
постапка 
 
 

8. 

Испитување на 
квалитетот на водата и 
воздухот 
-квалитет на почва 
- бучава 

 Јануари/ 
Февруари 451.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

 

9. 

Набавка на интернет 
пристап до електронска 
база на податоци – 
закони, подзаконски акти 

 

Септември 40.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

10. 

Сервисирање на моторни 
возила  Август 3.300.000,00 

Отворенa 
постапка 
 
 

11. Одржување на спортски 
игралишта   Јануари/       

февруари     1,270,000.00  Отворена 
постапка 

12. Одржување на детски 
игралишта   Јануари/       

февруари     1,270,000.00  Отворена 
постапка 

13. Одржување на фонтани    Јануари/       
февруари     5,080,000.00  Отворена 

постапка 

14. 
Одржување на клупи и 
корпи и друга урбана 
опрема 

  Јануари/       
февруари     1,690,000.00  Отворена 

постапка 

15 
Ископ на канали за 
полагање на електрични 
кабли 

  февруари /  март        677,000.00  

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

16. 

Санација на ударни 
дупки, прекопи, 
деформации на улици и 
тротоари 

  Април/мај     5,508,000.00  Отворена 
постапка 

17. 
Oдржување - обнова на 
севисни улици во 
Општина Аеродром 

  Јануари/       
февруари     4,230,000.00  Отворена 

постапка 

18. 
Одржување на пешачки 
патеки и јавни пешачки 
површини на територија 

  Јануари / 
февруари     4,230,000.00  Отворена 

постапка 



на Општина Аеродром 

19. 
Изработка на проекти од 
комунална 
инфраструктура 

  Јануари / 
февруари     2,676,000.00  

Отворена 
постапка со 
Рамковна 
спогодба 

20. 

Изработка на проекти за 
реконструкција на 
системи за полевање на 
зеленило на територија 
на Општина Аеродром 

  Јануари / 
февруари        423,000.00  

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

21. 
Изработка на елаборати 
за нумерички податоци, 
изложување и др 

  Јануари / 
февруари 3.000.000,00 Отворена 

постапка 

22. Ревизија на проекти, 
елаборати, студии и др.   Јули/август        580,000.00  

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

23. Изработка на елаборати 
за геомеханика   Јануари / 

февруари 1.200.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

24. Надзор за вршење на 
градежни работи   Јули/август     2,550,000.00  Отворена 

постапка 

25. 

Дератизација на 
територија на општина 
аеродром и 
дезинфекција, 
дезинсекција и 
дератизација на 
општинска зграда 

  Јануари        423,000.00  

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

26. 
Одржување на 
интегриран систем за 
финансиски менаџмент 

  

Февруари 70.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 
објава на 

оглас 

27. Резервација и испорака 
на авионски билети 

  

Март 1.000.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 
објава на 

оглас 

28. Вршење на услуги за 
фиксна телефонија  Мај 1.000.000,00 

Барање за 
прибирање 

на понуди со 
објава на 

оглас 

29. Осигурување на моторни 
возила   Јули 200.000,00 

Барање за 
прибирање 

на понуди со 
објава на 



оглас 

30. Сервисирање на 
компјутери  Август 330.000,00  

Барање за 
прибирање 

на понуди со 
објава на 

оглас 

31. Сервисирање на клима 
уреди  Август 200.000,00 

Барање за 
прибирање 

на понуди со 
објава на 

оглас 

32. Сервисирање на 
фотокопири  Октомври 290.000,00 

Барање за 
прибирање 

на понуди со 
објава на 

оглас 

33. Набавка на антивирусни 
програми  Октомври 120.000,00 

Барање за 
прибирање 

на понуди со 
објава на 

оглас 

34. 
Набавка на интернет 
услуги за потребите на 
Општина Аеродром 

 Октомври 550.000,00 

Барање за 
прибирање 

на понуди со 
објава на 

оглас 

35. Сервисирање на 
принтери и скенери  Октомври 120.000,00 

Барање за 
прибирање 

на понуди со 
објава на 

оглас 

36. Вршење на услуги за 
мобилна телефонија  Ноември 1.300.000,00 Отворена 

постапка 

37. 
Изработка на детални 
урбанистички планови за 
урбанистички четврти  

март 2.132.000,00 Отворена 
постапка 

38. 

Изработка на ревизии на 
детални урбанистички 
планови и на 
изменување и 
дополнување на 
урбанистички планови за 
блок, блокови од 
соодветна урбанистичка 
четврт  

март 574.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

39. 

Изработка на 
архитектонско 
урбанистички проекти 
финансирани од општина 
Аеродром  

јуни 164.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 



40. 
Изработка на елаборати 
– студии за животна 
средина 

 

септември 164.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

41. 

Изготвување на план за 
заштита на 
земјоделското земјиште 
на територијата од 400 
ха.  

август 246.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

42. 

Изработка на 
урбанистички планови 
надвор од опфатот на 
Генералниот 
урбанистички план на 
град Скопје  

мај 410.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

43. 
Услуги за копирање, 
печатење, скенирање на 
урбанистички планови 

 

септември 287.000.00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

44. 
Ажурирање на геодетски 
подлоги во и надвор од 
ГУП 

 

март 820.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

45. 

Изработка на Програма 
за поставување на 
времени објекти  и  
изменување  и 
дополнување на 
програма за поставување 
на времени објекти  

јануари 205.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди без 
објавување 

на оглас 

46. 

Компјутерски софтвер 
Интегриран Географски 
Информационен Систем 
- ГИС  

Април 
 1.435.000,00 Отворена 

постапка 

47. 
Изработка на ЛЕАП 
(локален еколошки 
акционен план) 

 

Јануари/Февруари 300.000,00 

Барање за 
прибирање 

на понуди со 
објава на 

оглас 

 II. Набавка на работи     

1. 

Набавка на овластена 
фирма за реконструкција 
на објекти на месни и 
урбани заедници и други 
објекти во сопственост на 
Општина Аеродром 

 Јануари/ 
Февруари 4.000.000,00 Отворена 

постапка 

2. 
Изградба на нови линии 
за јавно осветлување на 
три паркинзи кај згради 

  јуни        847,000.00  
Барање за 
прибирање 
понуди со 



бр.64 и 74 на бул. 
АСНОМ 

објавување 
на оглас 

3. 

Изградба на пешачки 
патеки и тротоари на 
територија на Општина 
Аеродром 

  април/мај     1,270,000.00  Отворена 
постапка 

4. 
Реконструкција - обнова 
на системот за полевање 
во населба 13 Ноември 

  Јануари/       
февруари     1,525,000.00  Отворена 

постапка 

5. 

Изградба на парк во 
населба Стар Аеродром 
на ул. Васко 
Карангелески, локалитет 
Црква УЕ А 

  Јануари/       
февруари   33,898,000.00  Отворена 

постапка 

6. 

Доизградба на сервисна 
улица АСНОМ-крак во 
локалитет Јане 
Сандански УЕ Г (долен 
строј)  

  Јануари/       
февруари     8,898,000.00  Отворена 

постапка 

7. 

Изградба на пристапна 
улица-профил 4 во 
локалитет Индустриска 
зоне УЕ В, блок 2 

  Јануари/       
февруари     3,000,000.00  Отворена 

постапка 

8. 

Изградба на комунална 
инфраструктура улица 
Анастас Митрев 3 во 
населба Мичурин 

  Јануари/       
февруари   11,129,000.00  Отворена 

постапка 

9. 

Изградба на јавно 
осветлување во 
локалитет Горно Лисиче 
УЕ А, помеѓу згради на 
ул.8, 11, 12 и 13 

  Јануари/       
февруари     2,542,000.00  Отворена 

постапка 

10. 

Изградба на 
атмосферска 
канализација на дел од 
ул.10 во локалитет Горно 
Лисиче УЕ А 

  март/април     2,525,000.00  Отворена 
постапка 

11. 

Изградба на дел од 
комунална 
инфраструктура во 
локалитет Црква УЕ Б  

  Јануари/       
февруари   26,523,000.00  Отворена 

постапка 

 III. Набавка на стоки     

1.  Набавка на дрва за 
Бадникови огнови  Јуни 845.000,00      

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

2.  Набавка на новогодишни 
пакетчиња за деца  Септември 84.500,00      

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 



на оглас 

3.  

Набавка на училишна 
облека за учениците од 
основните училишта на 
територија на Општина 
Аеродром 

 Јануари  6.185.000,00 Отворена 
постапка 

4.  

Набавка и поставување 
на информативни табли 
и налепници на 
информативни табли на 
територијата на Општина 
Аеродром 

 Јануари/ 
Февруари 246.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

5. 

Набавка на делови  и 
материјали за инвентар 
во просториите на 
Општина Аеродром, како 
и објектите на месните и 
урбаните заедници и 
другите објекти во 
сопственост на ОА  

 Јануари 90.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

6. Набавка на униформи, 
обувки   Јануари/       

февруари        957,000.00  

Барање за 
прибирање 
понуди со 
објава на 

оглас 

7. Набавка на клупи и корпи 
за отпадоци   Јануари/       

февруари        593,000.00  

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

8. Набавка на заштитни 
огради   Јануари/       

февруари     1,100,000.00  

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

9. Набавка на алат и друг 
ситен инвентар   април/мај        250,000.00  

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

10. 

Набавка на алат и други 
материјали за 
одржување на јавно 
осветлување 

  февруари /  март          93,000.00  

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

11. Набавка на столбови за 
јавно осветлување   февруари /  март        932,000.00  

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 



12. 
Набавка на кабел за 
одржување на јавно 
осветлување 

  февруари /  март        203,000.00  

Барање за 
прибирање 
понуди со 

објавување 
на оглас 

13. 

Набавка на светилки и 
други материјали за 
одржување на јавно 
осветлување 

  февруари /  март     5,169,000.00  Отворена 
постапка 

14. 
Набавка на возила за 
одржување на јавно 
осветлување 

  февруари /  март     4,490,000.00  Отворена 
постапка 

15. Набавка на сол за зимско 
одржување на улици   јуни/јули     1,500,000.00  Отворена 

постапка 

16. Набавка на моторно 
гориво за возилата  Јануари 1.600.000,00 Отворена 

постапка 

17. 

Набавка на персонални 
компјутери, скенер,  
фотоапарати и резервни 
делови  

 Јануари 1.000.000,00 

Барање за 
прибирање 

на понуди со 
објава на 

оглас 

18. Средства за хигиена 

  

Март 300.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 
објава на 

оглас 

19. Набавка на принтери  Март 200.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 
објава на 

оглас 

20. 
Набавка на лиценциран 
софтвер за потребите на 
општината 

 Април 1.000.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 
објава на 

оглас 

21. Канцелариски 
материјали 

  

Април 900.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 
објава на 

оглас 

22. Прехранбени продукти  

  

Мај 900.000,00 

Барање за 
прибирање 
понуди со 
објава на 

оглас 

23. Набавка на архивски 
ормари  Maj 290.000,00 

Барање за 
прибирање 

на понуди со 
објава на 

оглас 
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24. Набавка на архивски 
кутии  Октомври 100.000,00 

Барање за 
прибирање 

на понуди со 
објава на 

оглас 

25. 
Набавка на тонери за 
принтери и копир 
апарати    

Ноември 1.500.000,00 Отворена 
постапка 


