
                            

 

Врз основа на член  75  од законот за јавни набавки(Службен весник на РМ бр. 24/2019година)  , Управниот одбор на 
ЈКП „Комуналец“-Прилеп   на  _______та редовна седница одржана   на__________   2022 година, донесен: 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2022 ГОДИНА 

НА ЈКП,, Комуналец Прилеп 

 

1975

 
 

J A V N O  K O M U N A L N O  P R E T P R I J A T I E 

 
 

@iro smetka: 300020000043588 Dano~en broj: 4021989114346 
Deponent na Komercijalna banka filijala Prilep 

 
 

Бр. 

 

Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната 
спогодба 

 

Шифра 
според 
ОПЈН 

 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

 

Проценета вредност на 
договорот/рамковната 

спогодба без ДДВ 

(денари) 

Вид на постапка  

 

Забелешки 

 2 3 4 5 6  

 I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки 

1 Електрична енергија   Јануари  10.000.000,00 Отворена постапка Објавување во 
европско 



гласило 

2 Сукцесивна набавка на електронска 
дојава на вработени и одржување на 
веќе постоечка инсталација  

 февруари 400.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

3 Сукцесивна набавка за Поставување 
на нов и Резервни делови и 
сервисирање и одржување на 
поставен видео надзор 

 февруари 400.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

4 ПП Апарати и нивно одржување  Август 300.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

5 Сукцесивна набвка на копирање, 
укоричување, печатење, рекламен 
материјал и плексигас плочки 

 Септември 200.000,00 Постапка од Мала вредност  

6 Сукцесивна набавка на кварцни 
греалки и клима уреди  и други 
електрични апарати 

 Октомври 150.000,00 Постапка од мала вредност  

7 Сукцесивна набавка на сеф ( за 
наплатен ) 

 февруари 60.000 Постапка од мала вредност  

8 Сукцсивна набавка на маски и 
средства за заштита од ковид 19 

 март 200.000,00 Постапка од мала вредност  



ВОЗИЛА 

9 Дизел гориво,бензин и плин      Август 8.000.000,00 отворена постапка  со меѓународна 
објава 

10 Моторни масла и мазива       Април 1.000.000,00 отворена постапка  

11 Акумулатори  Септемвр
и  

320.000,00 Поедноставена отворана 
постапка  

 

12 Резервни делови за  леки коли    Септемвр
и 

1.500.000 Поедноставена отворана 
постапка  

 

13 Резервни делови за МАН, ТАМ И ИВЕКО    Јуни 500.000 Поедноставена отворана 
постапка  

 ДЕЛЛИВА 
ПОСТАПКА  

14 Резервни делови за мерцедес  Октомври 1.500.000 Поедноставена отворана 
постапка  

 

15 Резервни делови за трактори и градежни 
машини  

 Ноември 500.000 Поедноставена отворана 
постапка  

 

16 Резервни делови за фап   Мај 1.500.000 Поедноставена отворана 
постапка  

 

17 Резервни делови за HUNDAI  Февруари 400.000 Поедноставена отворана 
постапка  

 

18 ОДРЖУВАЊЕ, СЕРВИСРИАЊЕ НА 
ПАТНИЧКО ВОЗИЛО ЗА МАРКА CITROEN 
C4 

 декември  150.000,00 Поедноставена отворана 
постапка  

 

19 Сукцесивна набавка на гуми за  Февруари 2.500.000 Поедноставена отворана  



моторни возила постапка  

20 Сукцесивна набавка на хидраулични 
црева со приклучок и сервис  

 април 100.000,00 Постапака од мала вредност  

21 Сукцесивна набавка на користени 
исправни мотори и редуктори за 
возила, камиони и механизација 

 Февруари 500.000,00 Поедноставена отворана 
постапка 

 

22 Набавка на нов 

-трактор со приколка 

 Септември 900.000,00 Поедноставена отворана 
постапка 

 

23 Набавка на нови/ 

-цистерна 

 Септември 6.000.000,00 Поедноставена отворана 
постапка 

 

24 Набавка на половни 

-пик ап возила 

 Септември 300.000,00 Поедноставена отворана 
постапка 

 

25 Набавка на половни  

-мини дампер 

 Септември 6000.000,00 Поедноставена отворана 
постапка 

 

26 Набавка на половни  

-бобкет 

 Септември 600.000,00 Поедноставена отворана 
постапка 

 

КАНЦЕЛАРИСКИ  МАТЕРИЈАЛИ 

27 Канцелариски материјал 

-печатен матерјал 

 Јули 1.100.000 Поедноставена отворана 
постапка  

 



28 Канцелариски мебел 

(бироа, столици, наткасни, вариолајт 
завеси) 

 февруари 1.000.000 Поедноставена отворана 
постапка  

 

29  Сукцесивна набавка на тонери за 
печатачи и копир апарати 

 Октомври 125.433,00 Постапка од мала вредност  

30 Сукцесивна набавка на компјутерска 
опрема 

И копир апарати  

 Февруари  700.000,00 Поедноставена отворана 
постапка  

 

31 Средства за хигиена и  и намирници 
за репрезентација-  

 Јуни 150.000,00 Постапка од мала вредност  делива 
постапка 

ПАРКОВИ 

32 Сукцесивна набавка на конец за 
косење 

 јануари 80.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

33 Сукцесивна набавка на дрвени 
елементи 

(штафни за паркови клупи и елементи 
за паркови клупи) 

 Јануари 500.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

34 Сукцесивна набавка на селски метли  Јули 

 

450.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

35 Сукцесивна набавка на метли со 
рачка 

 јули 200.000,00 Постапка од мала вредност  



36 Сукцесивна набавка на бои и прибор 
за боење 

 март 400.000,00 Постапка од мала вредност  

37 Сукцесивна набавка на рачни колички 
и гуми за рачна количка 

 февруари 320.000,00 Постапка од мала вредност  

38 Сукцесивна набавка на семе за трева  април 480.000,00 Постапка од мала вредност  

39 Сукцесивна набавка на вештачко 
ѓубриво и средства за заштита на 
растенија 

 Април 150.000,000 Постапка од мала вредност  

40 Сукцесивна набавка на арско ѓубре  Април 150.000,000 Постапка од мала вредност  

41 Сукцесвина набавка на садници, 
зимзелени дрвја, листопадни и 
декоративни дрва. 

 Март 600.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

42 Сукцесивна набавка на украсни 
цвеќина за одржување на паркови 

 Март 

 

400.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

43 Сукцесивна набавка на црево за 
полевање на парковски површини, 
црево за цистерна и црево за систем 
капка по капка. 

 јуни 100.000,00 Постапка од мала вредност  

44 Сукцесивна набавка на 3Д жичани 
огради 

 април              500.000.00 Поедноставена отворена 
постапка 

 



45 Сукцесивна набавка на Косилки за 
трева ,моторни пили, дувалки, 
уреди за метење и кроење на 
вегетација. 

 јуни 1.000.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

46 Самоодна прскалка  за паркови  февруари 300.000 Поедноставена отворена 
постапка 

 

47 Преносна прскалка за паркови 
(заштита  и уништување на плевели-
хербициди) 

 февруари 300.000 Поедноставена отворена 
постапка 

 

48 Сукцесивна набавка на синтелонски 
стази   

 октомври 100.000,00 Постапка од мала вредност  

49 Сукцесивна набавк на урбна опрема 
(канти за паркови, нишалки и клупи) 

 Април 300.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

50 Сукцесивна набавка на резервни делови за 
косилици , моторни пили и дувалки, 
косилки агрина и нивно сервисирање. 

 Август 500.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

51 Сукцесивна набавка на мотокултиватори и 
резервни делови 

 Август 100.000,00 Постапка од мала вредност  

Прифатилиште за бездомни кучиња и ЗОО парк 

52 Сукцесивна набавка на  храна за животни, 
птици( сено , јачмен, пченица, царевка, 
сончоглед) и храна за кучиња 

 Февруари 370.000,00 Постапка од мала вредност  



53 Пнеуматска пушка за хумано заловување на 
кучиња (со додатна опрема, стрелки и ампули) 

 јуни 120.000,00 Набавка од мала вредност  

 ХТЗ ОПРЕМА   

54 ХТЗ ОПРЕМА  

-РАБОТНИЧКИ АЛИШТА (ЗИМНИ И ЛЕТНИ) 

- ЧИЗМИ  

-ЧЕВЛИ 

-КАБАНИЦИ И  РАКАВИЦИ 

 февруари 1.600.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

55 Сукцесивна набавка на хтз опрема 
маици  со долг и краток ракав 

 Мај 200.000,00 Постапка од мала вредност  

56 Сукцесивна набавка на заштитна 
опрема (шлем ) 

 мај 70.000,00 Постапка од мала вредност  

57 Сукцесивна набавка на хтз опрема за 
инкасатори и  чанти. 

 Февруари 100.000,00 Постапка од мала вредност  

ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ 

58 Сукцесивна набавка на градежен 
материјал и 

Арматурна мрежа табли- 2000х6 
000mm ᴓ 4.5-6,00mm 

-штици за шаловање 200х20х4.000мм 

 

 Мај 500.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 



59 

 

Сукцесивна набавка на метални цевки 
(материјали за паркови и клупи за 
паркови) 

 Април 1.000.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

60 Сукцесивна набавка на гранулат 1,2,3  Март 500.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

61 Сукцесивна набавка на цемент  Април 950.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

62 Сукцесивна набавка на дробен камен 
(тампон 0-63) 

 Јуни 500.000,00 Постапака од мала вредност  

63 Сукцесвина набaвка на бекатон 
плочки и ивичнаци 

 Јули 500.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

64 Сукцесивна набавка на индустриска 
сол 

 Октомври  145.000,00 Постапака од мала вредност  

65 Сукцесивна набавка на сепарирана 
песок  

 Септември 150.000,00 Постапака од мала вредност  

66 Сукцесивна набвака на украсни 
корита, украсни гранитни плочи  

 Мај 100.000,00 Постапака од мала вредност  

Останата опрема 

67 Сукцесивна набава на ситен инвентар  Април 350.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

68 Сукцесивна набавка на потршен 
материјал 

 април 700.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

69 Сукцесивна набвка на водоводџиски  Мај 1.650.000,00 Поедноставена отворена  



материјали постапка 

70 Сукцесивна набавка на електро 
материјали 

 Мај 500.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

71 Сукцесивна наабвка на ацителин и 
кислород 

 мај 100.000,00 Постапка од мала вредност  

72 Сукцесивна набaвка  на материјали за 
садови за пет амбалажа 

 Април 300.000,00 Постапка од мала вредност  

73 Сукцесивна набавкa на тркала за 
контејнери 

 мај 200.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

74 Сукцесивна набавка на пластични 
канти за смет   

 Јуни 1.500.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

75 Сукцесивна набавка на метални 
контејери 

-полуподземни контејнери  

-Контејенри од 1,1м3 

-Контејенри од 5м3 

 јули 2.000.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

ПОДИГАЧИ 

76 Сукцесивна набавка на  
полипроплиенско јаже-Манила 320 

 Јуни  200.000 Поедноставена отворана 
постапка  

 

77 Сукцесивна набавка на жарена 
,,палена,, жица DIN 17140 ᴓ2.8-3.1 mm/ 
котур мах400мм 

 Април 500.000,00 Поедноставена отворана 
постапка 

 



78 Сукцесивна набавка на ,,Арани 
,,(големи JUMBO вреќи) 

 Март 30.000 Постапка од мала вредност  

79 Најлон обичен (ширина 2м)  Март 10.000 Постапка од мала вредност  

80 Сукцесивна набавка на лента за 
селекција на отпад и услуги за 
репарирање на постоечка. 

 февруар
и 

1.500.000 Отворена постапка  

81 Сукцеисвфна набавка на мешалици за 
малтар 

 март 200.000 Поедноставена отворена 
постапка 

 

82 Сукцесивна набавка на агрегати  април 200.000 Поедноставена отворена 
постапка 

 

 II. Договори и рамковни спогодби за 
јавни набавки на услуги 

     

83 Сукцсивна набавка на услуги за 
ангажирање на агенција за 
привремени вработувања  

 јануари 10.000.000,00 Отворена постапка  

84 Осигурување на имот      март 1.000.000 Поедноставена отворена 
постапка 

 

85 Сукцесивна набавк на услуги за 
надворешна ревизија на годишните 
сметки и консолидирани сметки и 
попис 

 Ноември 300.000,00 Постапка од мала вредност  

86 Сукцесивна набавка на одржување на 
софтвер 

 Декемев
ри 

200.000 Постапка од мала вредност  

87 Сукцеисвна набавка на услуги за 
систематски преглед на вработени 

 Ноември 400.000,00 Постапка од мала вредност  

88 Сукцесивна набавка на услуги за 
вакцини  (против тифус) на вработени  

 Декември 200.000,00 Постапка од мала вредност  



89 Сукцесивна набавка на услуги за 
дезинфекција на депонија и гаражи 

 Мај 100.000,00 Постапка од мала вредност  

90 Услуги за безбедност при работа  Мај 100.000,00 Постапка од мала вредност  

91 Сукцеисвна набавка на услуги за  
превоз на вработени стражари (такси 
превоз) 

 Јули 300.000,00 Постапка од мала вредност  

92 Телекомууникациски услуги во 
мобилна телефонија 

 Октомври 800.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

2 годишен 
договор 

93 Телекомуникациски услуги во фиксна 
телефонијa 

 Март 600.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

2 годишен 
договор 

94 Сукцесивна набавка на услуги за 
сервис на копир апарати и печатачи 

 Мај 150.000,00 Постапка од мала вредност  

95 Сукцеисвна набавка на услуги за 
полнење на тонери 

 Мај 100.000,00 Постапка од мала вредност  

96 Сукцесивна набавка на услуга за 
одржување на софтвер за плаќање 
сметки преку  интернет веб портал и 
одржување 

 септемвр
и 

150.000,00 Поедноставена отворена 
постапка  

 

97 Централзирано  обезбедување со 
мониторинг и патрола 

 февруари 100.000 Постапка од мала вредност   

                 ВОЗИЛА 

98 Сервис за лепење и монтажа на гуми  Ноември  300.000 Постапка од мала вредност  

99 Тахографи за тешки возила  Јуни 53.400,00 Постапка од мала вредност  

100 Сукцесивна набавка на услуги за технички 
преглед на возила 

 Јули 300.000,00 Постапка од мала вредност  

101 Сукцесивна набавка на услуги  -
осигурување на возила со КАСКО 

 Јули 400.000,00 Постапка од мала вредност  



102 Сукцесивна набавка на автоелектричарски 
услуги и  Сукцесивна набавка на 
автомеханичарски услуги 

 Септември 1.400.000,000 Постапка од мала вредност Деллива 
постапка 

103 Сукцесивна набавка на  услуги за 
репарирање и промена на федер платна 

 Ноември 200.000,00 Постапка од мала вредност  

104 Сервис за лепење на ладнаци  Ноември 80.000,00 Постапка од мала вредност  

105 Сукцесивна набавка на услуги за рамнење 
на декли за тешки товарни возила, 
фрезовање и егализирање и др. 

 Септември 300.000,00 Постапка од мала вредност  

106 Сервис за амортизери  мај 100.000,00 Постапка од мала вредност  

107 Сукцеисвна набавка на машино браварски 
услуги 

 февруари 500.000,00 Постапка од мала вредност  

108 Сукцесивна набавка на услуги за 
сервизирање на бош пумпи 

 Јуни 250.000,00 Постапка од мала вредност  

 

109 Сукцесивна набавка на лимаро –фарбарски 
услуги за сите видови возила 

 Јули 500.000,00 Постапка од мала вредност  

ПАРКОВИ 

110 Прочистување на бунари   февруар
и 

300.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

111 Услуги за багер, грејдер и друга градежна 
механизација 

 март 200.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

112 Услуги за превоз на земја –градежен шут и 
текстил 

 март 200.000,00 Постапка од мала вредност  

113 Сукцесивна набавка на  услуги за работна 
рака за поправка и вградување на 
водоинсталатерски и електро материјали  
 

 јануари 800.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

(деллива 
постапка) 



      

Изработил: 

 Референт во   јавни набавки                                                                                                                                                                          

Наташа Искова Спиркоски                                                      

Раководител во јавни набавки       

Славица Здравеска 

             Претеседател на Управен  одбор 

               Иле Тасески  

                    ________________________________       

 

 

114 Сукцесивна набавка на сервис за дувалки  мај 300.000 Поедноставена отворена 
постапка 

 

Прифатилиште за бездомни кучиња  

115 Сукцесивна набавка на ветеринрани услуги   јануари 700.000,00 Поедноставена отворена 
постапка 

 

 III. Договори и рамковни спогодби за 
јавни набавки на работи 

     

116 Бушење на бунари  април 700.000,00   
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