
Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 9

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЕЛС Кратово

I.1.2) Адреса: Плоштад Маршал Тито бб

I.1.3) Град и поштенски код: Кратово 1360

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Радмила Стојкова Китанова , адреса на е-пошта: opstina_kratovo@yahoo.com
телефон/факс: 0038931481202/

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 канцелариски материјали 30000000-9Стоки Набавки од
мала вредност Февруари 031/481-202

Набавка на струја 09000000-3Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Март 031/481-202

Купување на информатичка опрема 30000000-9Стоки Набавки од
мала вредност Мај 031/481-202

Набавка на нафта за греење 09000000-3Стоки Набавки од
мала вредност Мај 031/481-202

Набавка на пластични канти и контејнери за отпад за
потребите на општина Кратово 90000000-7Стоки

Поедноставена
отворена
постапка

Јуни 031/481-202

Набавка на возила за квалитетни услуги за граѓаните 34000000-7Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Јуни 031/481-202

Набавка на градежни материјали 44000000-0Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Ноември 031/481-202

Набавка на горива и нафта за службени возила 09000000-3Стоки

Постапка со
преговарање со
претходно
објавување на
оглас

Ноември 031/481-202

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ee1a1029-ddb7-4ed1-a6b3-c4a1b8818e8f/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7467e845-1f9f-48c6-a924-cfb545656ad3/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8ea07c6b-6e50-45e2-bbbf-e04717f93d92/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0cd7d7c3-60ec-429e-8107-6a77a726d35f/13
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1b59b0ba-5c2f-40bf-b1ae-d6e761ee0703/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aded04b2-f4f0-4223-b0d4-f81db865fca3/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/70031c00-8338-4dec-ba04-4213c00ca8a8/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a88e7fda-a9e1-4d1c-9300-b7b2254bb804/14
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5871fdcf-975d-4bfe-a4a4-10b74638cf28/13


Предмет на договорот за јавна набавка ЗПЈН

Вид на
договор
за јавна
набавка

Вид на
постапка

Очекуван
старт ЗабелешкиОглас

Набавка на материјали за улично осветлување 44000000-0Стоки
Поедноставена
отворена
постапка

Декември 031/481-202

Оддржување и поправка на постојните лесни и
специјални возила со резервни делови, гуми,
автомеханичарски и електричарски услуги за
потребите на општина Кратово и ТППЕ при општина
Кратово

50000000-5Стоки Набавки од
мала вредност Декември 031/481-202

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 Очекуванстарт ЗабелешкиОглас

Заловување и стручен третман на
бездомни кучиња 98000000-3Услуги Набавки од мала

вредност Мај 031/481-202

Авиотретирање против комарци 98000000-3Услуги Набавки од мала
вредност Мај 031/481-202

Надзор над изведба на градби 71000000-8Услуги Поедноставена
отворена постапка Јули 031/481-202

Изработка на техничка
документација на проекти 71000000-8Услуги Поедноставена

отворена постапка Јули 031/481-202

Набавка на хотелски,
угостителски и кафетериски
услуги

55000000-0Услуги Набавки од мала
вредност Декември 031/481-202

Избор на Агенција за привремени
вработувања 98000000-3Услуги Отворена постапка Декември 031/481-202

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

Санирање на клизиште на ул: Македонска-
општина Кратово 45000000-7Работи Набавки од

мала вредност Февруари 031/481-202

Изработка, достава и монатажа на промотивни
церадни платна за билборди на територијата на
општина Кратово

44000000-0

IA23-5
Работи Набавки од

мала вредност Март 031/481-202

Изградба на локални улици и патишта 44000000-0Работи Отворена
постапка Април 031/481-202

Изработка на скали и пешачки патеки во
општина Кратово

45000000-7

IA27-7
Работи

Поедноставена
отворена
постапка

Мај 031/481-202

Дупчење на бунар за вода во с. Трновац-
општина Кратово

45000000-7

IA23-5
Работи Набавки од

мала вредност Мај 031/481-202

Дупчење на бунар за вода во с.Трновац-
општина Кратово

45000000-7

IA23-5
Работи Набавки од

мала вредност Мај 031/481-202

Изработка и поставување на автобуски постојки
во о.Кратово

IA23-5

45000000-7
Работи Набавки од

мала вредност Мај 031/481-202

Датум на првична објава на ЕСЈН 22.01.2021
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